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Circular

SEMINÁRIO DE CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E 
ADOLESCENTES - MARÇO / 2013

  Comunicamos às igrejas e pastores as orientações para a evangelização 
das crianças, intermediários e adolescentes, no mês de março de 2013, que terá 
como tema geral: 

“Seguindo o Fio de eScarlate VeremoS maranata”

 “Hebreus 11: 4- “Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que 
Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho 
dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala”. Hb 11:4.

1. Orientações Gerais: 

1ª Semana 04 a 09/03/13 Madrugadas - Convites

2ª Semana 11 a 16/03/13 Jejuns - Convites

3ª Semana 18 a 23/03/13 Cultos ao meio-dia - Convites

4ª Semana 25 a 30/03/13 Evangelização – Convites

 1.2- Motivos de oração para os períodos acima: 
•  Proteção do Senhor sobre as crianças e adolescentes; 
•  Livramento de enfermidades, acidentes e violências dentro e fora 

dos lares; 
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• Livramento de maus ensinos e influências pervertidas; 
•  Pelo bom desempenho na escola; 
• Batismo com o Espírito Santo e experiências com os Dons 

Espirituais; 
•  Testemunho das crianças e adolescentes dentro e fora dos lares; 
•  Pelos seminários do mês de março; 
•  Pela vitória nos convites para os cultos; 
•  Sabedoria para os pais na criação dos filhos.

2. Assuntos para as aulas que serão ministradas pelos professores da 

Escola Dominical: 

DIA ASSUNTO
TEXTOS 

FUNDAMENTAIS 
DAS AULAS

10/03/2013
1ª Aula – “O primeiro sacrifício feito no 

Éden” 

Gênesis - capítulos  

1, 2 e 3

17/03/2013
2ª Aula – “O sacrifício de Abel aceito por 

Deus” 
Hebreus 11:4

24/03/2013 3ª Aula – “O sacrifício no Tabernáculo” Ex 25:8-9

31/03/2013 4ª Aula -  “Raabe e o Fio de Escarlate” Josué 2:15, 18

3. Os materiais (crachás, coletâneas, convites, Cd’s e DVD’s de gestos) serão 
confeccionados pelo Presbitério, em Vila Velha. Caso os irmãos queiram adqui-
ri-los, favor procurar no Apoio à Coordenação, Maanaim de Domingos Martins 
e Maanaim de Campo Grande (quando tiver encontros). 

 Os louvores e letras referentes à coletânea de março 2013 estarão disponí-
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veis no site: “Secretaria Central de Louvor” <www.centraldelouvor.org.br>. Os 
louvores da coletânea deverão ser entoados também pela igreja, pois o louvor não 
é somente das crianças e adolescentes, é louvor ao Senhor. 

4. Lembramos que março e agosto são meses de promoção nas classes da Es-
cola Dominical. 

5. No mês de março deverão ser realizados os seminários com as crianças, in-
termediários e adolescentes e lembramos aos irmãos que serão duas aulas. 

6. Os professores, durante o ano, poderão levar às classes os assuntos dos anos 
anteriores (de 2001 a 2013), quando não houver transmissão via satélite. São 
ensinos revelados pelo Senhor, que trarão benefícios para a classe. 
 No término da programação os pastores enviarão ao Presbitério o rela-
tório das experiências alcançadas com as atividades realizadas em cada igreja 
durante o mês. 
 É importante a contagem dos visitantes, para fins estatísticos. Os irmãos 
deverão montar uma estrutura que permita fazer essa contagem com exatidão.
Como sugestão poderão ser utilizados adesivos de cor vermelha para identificar 
os membros (adultos e crianças) e verde, para identificar os visitantes (adultos 
e crianças). Os jovens poderão fazer este trabalho. 
 O resultado da assistência deve ser enviado ao Presbitério (ensino@ 
presbiterio.org.br) para ser divulgado, pois é uma alegria para toda a Obra. 

Os seminários estão abertos aos visitantes. 

A Paz do Senhor

Depto. de Ensino de Crianças e Adolescentes



.
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Comunicado

Estamos caminhando para o Seminário de março/2013. Lembramos 
aos irmãos as orientações para o bom funcionamento das reuniões, porque 
chegou ao nosso conhecimento que, no Seminário das crianças, intermediários 
e adolescentes de março 2012, em algumas igrejas, as reuniões foram realizadas 
com as classes de crianças e intermediários juntas e isso traz muito prejuízo 
para ambas as classes.

O Presbitério orienta que as reuniões aconteçam separadas por classes 
e idade.

Os irmãos alegam que em algumas igrejas há um número pequeno na 
primeira classe, mas as crianças vão trazer seus convidados: Seus familiares, 
colegas e a igreja. Cabe à igreja trabalhar em função desses convites.

Não deve ser usado o período da manhã do sábado para se realizarem 
as reuniões. Os melhores horários são 15h30min ou 16h.

Os seminários estão abertos aos visitantes. 

A Paz do Senhor
Depto. de Ensino de Crianças e Adolescentes



.
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  “E fez o Senhor a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu.” Gn 3:21.

INTRODUÇÃO
 Gênesis 1:26
 Deus criou o homem à semelhança dele. Ele disse: “... Façamos o homem 
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” Significa que Deus criou o 
homem com capacidade de pensar, agir e escolher.
 Estavam presentes ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não disse “vou 
fazer o homem”, mas “façamos”. Então o Deus criador iria orientar o homem 
mostrando o melhor caminho para ele.
 Gênesis 1:27: “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o 
criou; macho e fêmea os criou.”
 Gênesis 1:31a: “E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito 
bom; ...”

DEUS ORIENTA ADÃO
 Gênesis 2:7,8,16,17
 Depois de criar o homem para que vivesse feliz, aproveitando todas as 
belezas e delícias da terra, colocou-o no Jardim que se chamou Éden, entre 
quatro rios que chamavam-se: Pisom, Giom, Tigre e Eufrates. Existem até hoje.
 As dimensões desse paraíso eram grandes, da Etiópia, na África até a As-
síria, na Mesopotâmia (A 1ª classe não necessita dessas citações).
 Bem, Deus colocou ali duas árvores:

•	 A Árvore da Vida no meio do jardim,
•	 A Árvore da Ciência do Bem e do Mal.

 Deus ordenou: “... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da 
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, dela não comerás; porque no dia em 

Primeira Aula

O Primeiro Sacrifício Feito no Éden
Texto: Gênesis Capítulos 1, 2 e 3
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que dela comeres, certamente morrerás.” Gn 2:16-17.
 Deus sabia que eles iriam comer? Sabia sim. Deus é onisciente e sabe 
todas as coisas.
 E por que Deus colocou aquela árvore? Porque Deus queria que eles lhe 
obedecessem não por ordem, mas por amor.
 Assim é com os nossos pais. Eles cuidam de nós, nos amam e nos ensi-
nam a obediência a eles. Dizem: Não toque no ferro elétrico, porque vai queimar 
a mão e as dores virão. Se a criança desobedece sofrerá dores. Não faça assim, 
etc...
 A Bíblia diz que “o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor 
não ouve a repreensão.” Pv 13:1.
 Bem, um dia o inimigo de Deus chegou-se a Eva e disse: Gn 3:1b “... É as-
sim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?”
 Vejam que mentiroso!
 E o que aconteceu? Eva, levada pela curiosidade, tomou o fruto e comeu. 
Um só foi bastante para quebrar a ordem do Deus Criador, que havia dado tudo 
de bom a eles.
 Assim acontece no mundo: O colega, a amiga vem e diz: Você já provou 
um cigarro? Você tem 11 anos, 14 anos e não namora? Uma vez só e o inimigo 
pode fazê-lo afastar-se das bênçãos de Deus.
 Adão chegou e Eva deu ao marido o fruto proibido. O homem que rece-
bera a ordem diretamente de Deus esqueceu que tinha sido alertado do perigo 
por Deus: “Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás” e tomou 
do fruto e comeu. Um só e tudo se tornou em tristeza.

DEUS CHAMA ADÃO
 Gênesis 3:9-10
 “... Onde estás?”
 Adão respondeu: “Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu 
e escondi-me”.
 Adão e Eva costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para se 
vestirem.
 Quando Deus quis conversar com eles, à tardinha, eles se esconderam da 
presença de Deus. Que tristeza traz o pecado da desobediência!
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DEUS OS COBRE COM TÚNICAS DE PELES

 Gênesis 3:15
 Deus repreendeu a Adão, Eva e a serpente, que é Satanás. 
 Prometeu que enviaria um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente.
 Gn 3:21 - “E fez o Senhor a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os 
vestiu.”
 Um animal, portanto, foi morto. Seu sangue foi derramado para que as 
peles pudessem cobrir a nudez de Adão e Eva, pois as folhas não cobriam. As 
folhas representam o esforço do homem para cobrir os seus pecados; elas não 
serviam.
 Foi o primeiro sacrifício feito para cobrir os pecados de nossos primeiros 
pais.
 Este sangue derramado apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus, que se 
fez homem e veio à terra para morrer, dando seu sangue precioso na cruz para 
nos lavar de cada pecado.
 I João 1:10b – “... e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho nos purifica de todo 
o pecado.”
 Temos, então o primeiro ensino na Bíblia, a Palavra de Deus, sobre o 
poder do sangue de Jesus, que foi apresentado pelo próprio Deus como tipo, 
representado na morte daquele animal inocente que deu as peles para cobrir 
nossos pais de sua nudez. Assim nós também, sem o sangue precioso de Jesus, 
estamos descobertos diante de Deus.
 As folhas representam obras mortas. Nossas bondades são como trapos 
imundos, segundo o profeta Isaias 64:6 – “Mas todos nós somos como o imundo, 
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia; e todos nós caímos como a 
folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam”.
 O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos justifica gratuitamente.
 Romanos 3:24 – “Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela 
redenção que há em Cristo Jesus.”
 O primeiro sangue foi derramado no Éden, quando o animal foi sacri-
ficado para cobrir, justificar, Adão e Eva. O último sangue derramado foi o do 
Senhor Jesus, na cruz.
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 “Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual al-
cançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e 
por ela, depois de morto, ainda fala”. Hb 11:4.

INTRODUÇÃO
 Abel era filho de Adão e Eva. Ele entendeu o sacrifício feito para cobrir os 
pecados dos seus pais. O sangue do cordeiro oferecido por ele a Deus foi aceito 
e Deus se agradou muito de Abel.
 Caim, o irmão, não agradou com a oferta de frutos da terra, porque não 
tinha vida, não tinha sangue e assim ele, cheio de inveja, matou seu irmão. Gn 4:8.
 Deus estava ensinando que o sangue inocente de um animal tipificava o 
sangue de Jesus, capaz de salvar todos os que nEle creem e O aceitam.
 Deus disse a Caim: “... A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a 
terra.” Gn 4:10.
 O ensino do valor do sangue começa no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, 
e vai como um fio de escarlate por toda a Palavra até o seu último livro, o Apo-
calipse.

NOVO TESTAMENTO
 Em Hebreus 11:4, verso citado acima, vemos a expressão: “O sangue do 
Cordeiro” mostrado através do sacrifício que Abel apresentou a Deus, nos fala 
até hoje, porque foi o sacrifício que Deus revelou. Abel morreu, como todos os 
homens morrem, mas o sinal do sangue derramado no sacrifício fala até hoje.

OS PRIMOGÊNITOS SÃO SALVOS DA MORTE
 Moisés estava pronto para tirar o povo de Israel do Egito, mas como 

Segunda Aula

O Sacrifício de Abel Aceito por Deus
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fazê-lo? Faraó os prendia e ele era poderoso. Mas Deus é o Todo Poderoso. 
Êx 12:5-7.
 Deus orientou a Moisés (Êxodo 12:3, 5-7):

 “Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, (...) sem 
mácula, 

 um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 
 E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, 
 e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde 

(como Jesus à tarde foi sacrificado). 
 E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga 

da porta, nas casas em que o comerem.”

 Êxodo 12:12-13
 Este sangue será por sinal. Quando o anjo do Senhor por cima de vós 
passar, vendo o sangue, não haverá praga nem mortandade naquela casa.
 Nas casas onde não havia sangue todo primogênito, até dos animais, 
morreram.
 Então houve obediência, e foram protegidos e guardados. Ninguém dos 
filhos de Israel morreu.
 Hoje o sangue do Senhor Jesus nos garante proteção de todo mal; o sangue 
do Cordeiro é o seu Santo Espírito em nós; assim, em comunhão andamos e vive-
mos neste mundo mau, cheio de pecado, mas estamos protegidos e guardados.
 Este fio de sangue, escarlate, maravilhoso, que atravessa toda a Palavra, 
é nosso conforto, confiança de que um dia alcançaremos a eternidade com o 
Senhor, fortalecidos pela esperança: Jesus vai voltar. Maranata!
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 “Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de 
Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua 
carne,” Hb 10:19–20.

INTRODUÇÃO
 No Velho Testamento, o próprio Deus ensina o caminho para o homem 
voltar à comunhão com Ele.
 Na primeira aula vimos como Deus cobriu o pecado de Adão pelo sacrifí-
cio de um animal. Abel creu no sacrifício do cordeiro para ser aceito por Deus.
 Deus ordenou a Moisés que as umbreiras e verga das portas fossem marca-
das com o sangue de um cordeiro, para que os primogênitos dos israelitas fossem 
salvos da morte e estivessem preparados para sair da escravidão do Egito.
 Este fio de escarlate prosseguiu por toda a Palavra até o Apocalipse.

DEUS MANDA MOISÉS LEVANTAR O TABERNÁCULO
 Êxodo 25:8-9 – “E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Con-
forme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de 
todos os seus vasos assim mesmo o fareis.”
 No verso lido já vimos o desejo do nosso Deus: Habitar no meio do seu 
povo. Assim ele deu ordem e Moisés, o servo, obedeceu. Seria um culto diferen-
te, nos exemplos que demos: Os patriarcas levantavam os altares, como fez Abel.
 Agora Deus mandou que uma tribo inteira fosse levantada para trabalhar 
no Tabernáculo. Havia muito trabalho a ser feito e tudo em torno do culto a 
Deus, quando as pessoas iam para adorá-lo, e levavam um cordeiro para morrer 
em lugar deles, para que fossem perdoados. Assim havia o altar dos holocaustos 
ou dos sacrifícios, onde os sacerdotes trabalhavam por escalas para que todos 
fossem atendidos.

Terceira Aula

O Sacrifício no Tabernáculo
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 Sempre através do sangue de animais (cordeiro ou cabrito). Isso era mui-
to trabalhoso, mas Deus estava ensinando a eles e a nós o caminho certo de 
perdão e bênçãos de todo tipo.
 No Novo Testamento, João Batista, que era profeta e sabia obedecer a 
Deus, foi levantado para dizer a todos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo. 
 Assim, o ensino foi pregado por João. E Jesus não morreu num altar do 
Velho Testamento, mas o altar onde ele morreu foi numa cruz no Monte Calvário.
 O sangue para o nosso perdão, alegria e certeza de salvação foi derra-
mado pelo Senhor Jesus e nós não precisamos de mais nada. Ele pagou pelos 
nossos pecados.
 E os sacerdotes? Foram substituídos pelo Senhor Jesus, que nos disse: 
Hb 8:1 - “Ora, a suma (ou o resumo) do que temos disto é que temos um sumo 
sacerdote tal que está assentado nos céus, à direita do trono da majestade,”.
 Que maravilha é saber que ele assentou-se! Por quê? Porque nada mais 
precisamos fazer, pois Ele mesmo ofereceu o seu sangue e convida a irmos a ele 
com coragem e ousadia.
 Hebreus 10:19–20 – “Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuá-
rio, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo 
véu, isto é, pela sua carne,”
 O fio de escarlate, o sangue de Jesus, nos leva a esperar o dia em que Ma-
ranata vai acontecer: Jesus vai voltar!

CONCLUSÃO
 Os servos do Senhor, crianças, adolescentes, podem entender o desejo 
de Deus, explicado desde o Gênesis, início dos ensinos dados na Palavra, vendo 
o valor do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que chega ao último livro da 
Bíblia, o Apocalipse:
 Apocalipse 5:9 – “E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de to-
mar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue 
compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação;”
 Apocalipse 12:11 – “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte.”
 Nós também somos vencedores permanecendo neste precioso ensino.
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 “Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de es-
carlata à janela por onde nos fizeste descer; e recolherás em casa contigo a teu 
pai, e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai”. Js 2:18.

INTRODUÇÃO

QUEM ERA RAABE?

 Josué 2:18-21
 Uma mulher gentia – não era do povo de Israel. Morava na cidade de 
Jericó, que era uma cidade cheia de pecado. O Senhor ordenara a Josué que a 
destruísse.
 Josué foi o servo que substituiu Moisés. Cabia a Josué conquistar as cida-
des que, por causa do pecado, seriam destruídas e dadas ao povo de Israel.
 Então Josué enviou, secretamente, dois homens a Jericó para espiar a 
terra, dizendo: Ide reconhecer a terra. E eles foram e entraram na casa de uma 
mulher cujo nome era Raabe (Josué 2:1).
 Ela morava numa casa em cima do muro que cercava a cidade de Jericó. 
Ela disse aos que Josué mandou para espiar a terra que o coração do povo esta-
va cheio de medo e o pavor estava sobre todos.
 Raabe contou que sabia do poder de Deus em abrir o Mar Vermelho 
quando eles saíram do Egito. Assim ela se dispôs a ajudar os servos de Deus e 
pediu que quando eles viessem para destruir a cidade, a vida dela e a dos seus 
familiares fossem poupadas. Aqueles homens concordaram, desde que ela não 
os denunciasse.
 Os dois homens que a visitavam foram escondidos na casa e quando o rei 
de Jericó soube mandou guardas buscá-los, mas não os acharam.

Quarta Aula

Raabe e o Fio de Escarlate
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RAABE DESPEDE OS ESPIAS E FAZ ALIANÇA COM ELES
 Josué 2:15 – “Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquan-
to a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro.”
 Disseram que ela deveria atar na janela pela qual eles desceram um fio 
de escarlate e ao destruir a cidade, vendo aquele fio, a casa seria poupada e to-
dos os que nela se abrigassem seriam salvos.
 “Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de es-
carlata à janela por onde nos fizeste descer; e recolherás em casa contigo a teu 
pai, e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai.” Js 2:18.
 Os homens se foram. 
 Cabia a Raabe confiar na palavra que os servos de Deus lhe falaram. Era 
tão simples! E ela atendeu à recomendação deles.
 Não houve dúvida nenhuma. Ela amarrou o cordão de cor vermelha, es-
carlate, reuniu toda a família e aguardou a bênção do livramento.
 Os espias chegaram de Jericó e Josué os esperava. Contaram tudo o que 
aconteceu. E Josué confiou no Senhor.

VITÓRIA PELA CONFIANÇA NO FIO DE ESCARLATE
 “Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a 
uma vez; assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de 
chifres de carneiros adiante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete 
vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas.” Js 6:3-4.
 “E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, levando 
as sete buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas; 
e a arca da aliança do Senhor os seguia.” Js 6:8.
 “... tocando os sacerdotes as buzinas; (...) gritou o povo com grande bra-
do; e o muro caiu abaixo, ...” Js 6:20.
 Bem, vamos pensar que tudo foi uma maravilha e foi mesmo, porque 
obedeceram às orientações do Senhor. Josué contava com servos crentes no seu 
Deus para aquela guerra.
 Há momentos de lutas, os fracos falam do seu medo, contaminam outros 
mais fracos, saem da peleja. É preciso ter fé, confiança em Deus.
 E quanto a Raabe? Como já sabem, ela não era do povo de Deus. 
 Será que eles vão respeitar minha casa vendo o cordão vermelho? Será 
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que meus parentes serão salvos? Não houve dúvida. Raabe confiou no cordão 
de escarlate que foi colocado à sua janela. Quando o grito do povo se fez ouvir, 
os muros caíram, mas a casa de Raabe ficou firme.
 Vieram os servos, entraram na casa de Raabe, tiraram toda a família e foi 
aquela alegria! Pai, mãe, irmãos e suas famílias, eles os puseram a salvo e toda a 
cidade destruída.
 Que lição preciosa todos nós, crianças, intermediários, adolescentes, te-
mos da vida dessa mulher que viu no Deus de Israel poder. Confiou no trato 
feito: O cordão de escarlate lhes dará vida.
 Bem, quem está coberto pelo sangue de Jesus estará seguro quando o 
Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Devemos permanecer firmes, sem medo e 
não sair de debaixo desta proteção.
 Igreja não salva, quem salva é o Senhor Jesus, que morreu na cruz, derra-
mando seu sangue puro, ressuscitou e subiu ao céu. Assim aqueles que o acei-
tam e se firmam nele têm a salvação.
 Estamos abrigados nele como Raabe se abrigou naquele trato do cordão 
de escarlate posto na janela.
 Maranata quer dizer “O Senhor Jesus vem”.
 Não temos Maranata como um nome, mas um projeto de Deus para os 
que confiam no sangue de Jesus e esperam a sua volta.
 Raabe esperou a volta dos emissários de Josué e colocou o fio escarlate 
na janela.
 Nós confiamos no sangue de Jesus e dizemos:

Maranata!
Ora vem Senhor Jesus!


