
Para estudar durante a semana! 

Curiosi
dade! 

Você sabe o que significa o nome “METODISTA”? 

________________________________________________________________ 

Qual o nome do fundador do Metodismo? 

________________________________________________________________ 

Pesquise com seu pastor ou pastora e traga a resposta no próximo domingo. 

Leia novamente o texto de João 14.1-15 e descubra quais os nomes que estão 
presentes no texto. 
Faça uma pesquisa na sua casa e descubra o significado do nome das pessoas 
que vivem com você! 
Também verifique  o nome da sua rua e de sua cidade. Veja se o nome foi em 
homenagem a alguma pessoa ou de outra origem. 

Aprendemos a orar em nome de Jesus, “este nome tem poder”! 
Vamos colocar nosso aprendizado em prática. 
Antes da oração vamos fazer os nossos pedidos e também agradecer. 
O que você gostaria de pedir?  

Motivos de oração para esta semana! 

 

 Espaço para Anotações! 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

Formigarra (cantando): “Oh, porque Jesus me ama? Eu 
não posso te explicar, mas a ti também te chama. Pois de-
seja te salvar”. 
Professora Ana: Olá, Formigarra, que linda canção. A mi-
nha mãe cantava para mim antes de eu dormir. 
Zeca: Nós aprendemos ontem no culto de aniversariantes 
da Sociedade de Mulheres e gostei muito. 
Professora Ana: O que chamou a sua atenção nesta letra? 
Zeca: Ela diz que Jesus me ama muito  e quer cuidar de mim, basta eu di-
zer Sim!!!  É lindooooo demais! 
Professora Ana: Muito bem, é isso mesmo. O Amor de Jesus é muito gran-
de e dá muita paz ao nosso coração. 
Zeca: É mesmo, dá vontade de ficar aqui cantando o dia todo bem tranqüilo. 
Professora Ana: Orar e louvar a Deus nos ajuda a ter um dia feliz. Foi o 
que Jesus ensinou seus discípulos quando Ele avisou que ia partir. 
Formigarra: O quê? Jesus ia embora? 
Zeca: Brinca não professora! Que história é essa? 
Professora Ana: Um dia Jesus chegou para seus discípulos e disse: Não 
fiquem tristes, tenham fé em Deus e em mim. Eu vou para casa de meu Pai, 
e lá vou preparar lugar para todos vocês, e vocês vão me encontrar. 
Zeca: Ah! Por isso que Jesus disse para eles não ficarem tristes? 
Professa Ana: Sim! Os discípulos estavam tão tristes e preocupados que 
até perguntaram qual era o caminho para continuarem com Jesus. 
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Zeca: O que Jesus respondeu professora Ana? 
Professora Ana: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida,  
ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos viram os  milagres, ouvi-
ram os ensinamentos de Jesus e agora precisavam confiar Nele e orar em 
seu nome (João 14.13-14). 
Zeca: Orar “em nome de Jesus” igual a gente professora? 
Professora Ana: É isso aí! Os discípulos entenderam que o amor Deus es-
taria sempre com eles, e com a gente também. É preciso confiar, Amar e 
orar “em nome de Jesus” com fé, e assim seguir o mestre Jesus, único ca-
minho para chegarmos a Deus. É a oração que nos mantêm unidos à Deus, 
e Jesus disse: “Tudo que pedirdes em meu nome eu farei” (João 14.13a). 
Formigarra: Assim não dá para ficar triste! 
Zeca: Que lindo! Ainda bem que os discípulos continuaram a missão do 
mestre, assim nós conhecemos o que Jesus fez e podemos ser discípulos e 
discípulas de Jesus, pois o Seu amor continua entre nós.  
Professora Ana: Muito bem. Amar a Deus faz com que a cada dia o nosso 
falar  e o nosso agir siga o exemplo de Jesus “se me amais guardareis os 
meus mandamentos” (João 14.15). E lembrem-se sempre de orar “em nome 
de Jesus”. 
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VERSÍCULO DO DIA  

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos”. João 14.15 

Vamos Louvar! 
Música: Rock do Amigo - CD Evangelho, convite pra Paz!  
 

Eu tenho um amigo 
Seu nome é Jesus 
E ele vou-lhes apresentar 
Lá em casa, na escola, 
Comigo ele sempre está 
Me ajudando, me alegrando 
Me ensinando coisas bem legais  

E o seu nome é Jesus (2 x) 
Companheiro para todas as horas 
O seu nome é Jesus 
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Atividade 
Criar uma poesia com o nome de 
Jesus! (Acróstico) 
 

 

Acróstico: É uma forma de escrever um texto ou uma poesia onde a primeira 
letra do nome forma uma palavra ou uma frase. 
Exemplo: Ian 
 
I - Iventa coisas novas. 
A - Ama a natureza. 
N - Nada muito bem. 
 
Significado do nome de JESUS:  Forma grega que corresponde ao hebraico 
e aramaico Yeshua, significa o Senhor Salva. 

Para saber mais 

Agora faça o mesmo com o 
seu nome! 

____________________  
____________________ 
____________________ 
____________________  
____________________ 
____________________ 
____________________  
____________________ 
____________________ 
____________________  
____________________ 


