
Jesus veio cumprir 
a Lei e mais ainda: 
nos ensinar a viver 

em amor! 

Mateus 5.19b. 

“Por outro  lado,  
quem obedecer  
à  Lei  e  ensinar  

os outros a  
fazerem o 

mesmo será  
considerado 

grande no Rei -  
no do Céu”.   

Mateus 5 .19b  

Vamos Orar! 

Combinados da nossa sala 
Vamos  fazer alguns combinados 

para a nossa turma na sala de aula? 
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Professora Ana: No tempo de Jesus, algumas  pessoas não queriam mu-
dar o jeito de fazer certas coisas. Tudo tinha que ser sempre igual, como a 
lei mandava. Quando se reuniam em determinados lugares, elas ficavam 
tão preocupadas em cumprir a lei, que se esqueciam de ver as necessida-
des de seus amigos e amigas, por exemplo: fome, dor, doenças... 
Zeca: Como assim, professora? Seria como os combinados que temos aqui 
na classe?  
Professora Ana: Isso mesmo, Zeca! Todos nós sabemos que combinados 
são feitos em conjunto e precisam ser obedecidos para o bem de todos, 
como as leis do trânsito, por exemplo. Já pensou se todo mundo resolver 
não obedecer ao sinal PARE ou quando o semáforo estiver vermelho? 
Rebeca: Ia ser uma confusão e tanto... Mas, nós aqui fazemos os combina-
dos e ajudamos também, né? 
Professora Ana:  É... às vezes...  No tempo de Jesus,  essas pessoas que 
queriam fazer somente o que estava na lei, nas Escrituras (livros do Antigo 
Testamento), não entendiam o que Jesus ensinava: que a lei deveria, sim, 
ser  cumprida, mas também deveriam crer que Ele era o Filho de Deus, que 
cumpria a Lei, mas, com amor pelas pessoas. 

Jesus, a lei e as escrituras! 

Unidade 1:  

Aprender com Jesus, 
que alegria! 

Estudo Bíblico: 
Crianças 4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE 
JESUS! 

 

Estudo 3 
Texto Bíblico 
Mateus 5.17-20 



Algumas acreditaram e passaram a viver uma vida nova com Jesus, 
outras ficaram bravas, pois pensavam que a lei era o mais importante 
de tudo!  
Jesus disse que a lei é para ser ensinada e cumprida por toda gente, 
mesmo assim, haviam quem quisesse cumprir a lei só quando era para 
o seu próprio bem. 
Luca: Entendi! É preciso cumprir a lei, mas o mais importante é viver o 
amor de Deus! 
Professora Ana:  Isso mesmo! A Lei é para ser cumprida, mas não 
deve ser um peso, algo que as pessoas façam por obrigação ou por 
força. É para o bem-viver de todo mundo, fortalecendo o amor. 
Açucena: Por falar em lei, me lembrei dos 10 mandamentos. A parte 
de que eu mais gosto é quando Moisés desce do monte com as Tá-
buas da Lei nas mãos... E ensina o povo.  
 Professora Ana: As leis foram feitas para as pessoas viverem me-
lhor. Já na época de Moisés, Deus viu que elas precisavam de uns 
combinados, isso é de leis, pois não sabiam se respeitar e amar. 
Hoje muitas pessoas não conhecem as leis de Deus, nem obedecem a 
elas. Ele deve ficar triste com isso. 
Mas nós podemos ser obedientes a Ele, e antes de tudo amá-Lo e nos 
amarmos também, não é verdade? 
A Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos ensina 
por meio de muitas histórias, que podemos vi-
ver melhor se fizermos isso.  Em todo tempo, a 
toda hora devemos cumprir os mandamentos 
de Deus, como Jesus. 
Não se esqueçam, crianças: Combinados fo-
ram feitos para serem cumpridos.   
Vamos fazer um combinado especial para o dia 
de hoje? 
- OBA!!! Vamos!!! 

Versículo do dia: “Por outro lado, quem obedecer à Lei e 
ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado 
grande no Rei no do Céu”. Mateus 5.19b 

UNIDADE 1:   
02 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música: Em todo Tempo e Lugar -  

(CD Pelas mãos de uma criança) 

Elizete  Louveiro Reis,Sérgio Menezes 

 

 

  

 

  

 

 

 VERDE=______________________  

 AMARELO=____________________  

 VERMELHO=___________________ 

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades! 

03 

  

      Em todo tempo, a toda hora, 
      Não  importa o tempo e o lugar, 
      Deus comigo está. Deus comigo está!  

Vamos colocar as cores no semáforo? 
Pode pintar ou colar papel das cores corretas. 
Você sabe o que significa cada cor? 


