
 

Vamos ajudar o Ian 
e a Açucena 

encontrar o nome 
de Jesus! 

Faça um círculo no 
nome, pinte e 

desenhe uma linha 
ligando os 

aventureiros ao 
nome JESUS! 

João 14.14 

“Se pedirdes 
a lguma coisa  

em meu 
nome,  eu 

fare i” .   

Vamos Orar! 

Professora Ana: Vocês sabem por que vocês têm 
esse nome e o que ele quer dizer? 
Açucena: Eu  tenho o mesmo nome da minha 
bisavó, é o nome de uma flor e quer dizer Flor. 
Professora Ana: Muito bem, Açucena! Hoje, va-
mos falar sobre o nome de Jesus. 
Quando Maria, mãe de Jesus, ficou grávida, o an-
jo falou a José  que o nome do bebezinho seria 
Jesus, o Salvador. 
Ian: Quer dizer que o nome de Jesus quer dizer 
Sal-va-dor? Como assim? 
Professora Ana: Nosso Salvador! Aquele que nos perdoa quando fazemos 
coisas erradas e nos arrependemos. O Salvador nos aproxima de Deus e do 
Seu amor.  
Açucena: Que nome poderoso! 
Professora Ana:  Isso mesmo, Açucena. Certa vez, Jesus contou aos seus 
amigos, os discípulos, que logo Ele iria partir, mas que eles não deveriam 
ficar com medo, nem se sentir sozinhos. 

O nome de Jesus tem poder! 

Unidade 1: 

Aprender com Jesus,  
que alegria! 

 

Estudo Bíblico: 
Crianças 4 a 6 anos 

MINISTÉRIO DE 
JESUS! 

 

Estudo 4 
Texto Bíblico 
João 14.1-15 



 Ian:  Jesus ia viajar? 
Professora Ana:  Sim, uma viagem 
diferente. Lembrem-se de que Jesus é 
Filho de Deus, que veio ao mundo para 
nos salvar e agora vai voltar para Deus. 
Ian:  Meu Pai já foi viajar, e eu fiquei 
com muitas saudades! Mas ele voltou 
logo. 
Professora Ana: Jesus falou que iria 
para casa de seu Pai, onde haveria 
lugar para muitas pessoas que acredi-
tassem e amassem a Jesus como Se-
nhor e Salvador. E mais: Jesus é o ca-
minho para chegar a Deus! Tudo o que 
pedirmos no nome de Jesus, Deus Pai fará, se o nosso pedido for bom 
para nós e para as outras pessoas também. 
Açucena: Ah! Então é por isso que nós sempre terminamos a oração 
dizendo: “em nome de Jesus, amém”! 
Ian: Isso eu sei! A pastora sempre fala: - Jesus, esse nome tem po-
der! 

Professora Ana:  Já sabemos que o 
nome de Jesus significa Salvador e 
que esse nome tem poder. Que tal 
cada um de vocês perguntar para al-
guém da  família o significado de seu 
nome e quem o escolheu? Fica como 
tarefa de casa, tudo bem? 

Versículo do dia: “Se pedirdes alguma coisa em meu 

nome, eu o farei”. (João 14.14) 

UNIDADE 1:  02 

MINISTÉRIO DE JESUS!  

Música:  Oração ao meu querido Jesus  
CD Aventureiros em Missão: Os direitos da criança na 
Comunidade de Fé. 

Liséte Espíndola e Moisés Coppe 

 

 

 

Cantar, Louvar e Aprender! 

Atividades 

03 

Meu amiguinho, Jesus,  

vem abençoar o meu lar 

Vem transformar o meu mundo 

Pra que todas as crianças tenham paz: 

Uh Uh Uh Uh Uh  

Meu Jesus querido, guarda a minha vida 

Hoje e para sempre, Amém. 

Meu Jesus querido, guarda a minha vida 

Hoje e para sempre, Amém. Amém! 

 

Vamos colorir o nome que tem poder!  


