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Texto bíblico: “E todos continuavam fir-
mes, seguindo os ensinamentos dos apósto-
los, vivendo em amor cristão, partindo o pão 
juntos e fazendo orações” (Atos 2.42).

É no livro de Atos dos Apóstolos que te-
mos o movimento dos primeiros cristãos. E 
como eles organizaram a Igreja. 

O início foi em Jerusalém e se espalhou 
para o mundo. Os livros dos evangelhos fa-
lam do plano de Deus para salvar os homens. 
O livro de Atos narra a história dos apósto-
los e a relação entre Deus e o mundo. Somos 
gratos a Lucas, escritor do livro de Atos, que 
registrou “tudo o que Jesus fez e ensinou”.

Baseada nas narrativas de Lucas no Livro 
de Atos, temos a doutrina dos apóstolos, a 
qual confessamos no credo apostólico.

Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o  
pão juntos e fazendo orações. 

A primeira parte: confessamos 
que cremos em Deus Pai. Cada 

um confessa por si mesmo 
e, por isso, diz: 

Creio em Deus Pai todo-
poderoso, criador do céu 

e da terra.

ML janfev19.indd   25 18/12/2018   11:17:48



Relembremos o que na Bíblia está registrado:
em seis dias, do nada, tudo ele formou;
o mundo que ainda hoje nos é mostrado.

No sexto dia, o homem da terra foi formado,
obra-prima de sua criação e por Deus abençoado. 
E desejava que o lindo mundo fosse pelo homem cuidado,
e dos frutos da terra fosse alimentado.

Mas o anjo mau fez com que Adão e Eva desobedecessem
comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal;
e Satanás fez com que os seres humanos de Deus se afastassem,
e o afastamento do jardim foi fatal.

Foi aí que o pecado no mundo entrou,
e o homem caído, de um Salvador precisou
para retornar a Deus e a sua alma salvar.
Veio então a promessa da vinda do Salvador chegar.

Vem aí a segunda parte da confissão de nossa fé.
Complete o texto com as palavras que estão ao lado.

Creio em________ ________, seu único Filho,  nosso________________,

 o qual foi concebido pelo ____________Santo, nasceu da 

virgem________________, padeceu sob Pôncio ___________________

foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao inferno, 

no terceiro dia ______________________ dos mortos, 

subiu ao céu e está sentado à ____________________de 

Deus Pai todo-poderoso, donde há de 

vir a __________________os vivos e os mortos. 

Jesus Cristo
Senhor
Espírito
Maria
Pilatos

Ressuscitou
Direita
Julgar

Essa é parte da nossa confissão de fé. Confessamos aqui que cremos em Jesus. 

CACA PALAVRAS 

Jesus nos move a vivermos firmados em Cristo,
permanecendo nos ensinamentos dos apóstolos, 
Compartilhando o que tinham, e criam conforme aprenderam.
Hoje podemos agradecer pelo exemplo que nos deixaram.

Os primeiros cristãos viviam em comunhão, por amor. 
Unidos por meio de uma relação íntima com Deus Espírito Santo.

O Espírito Santo é a presença de Deus que dirige o que a Igreja faz.
Ele estava presente na criação do mundo, na vinda do Salvador,
concebendo Jesus no ventre de Maria de modo eficaz, 
e também concebeu a Igreja no mundo, e o fez com amor.

Procure no caça-palavras as que estão em destaque no texto abaixo.

Creio no Espírito Santo, na santa igreja cristã – a comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: “Deus encarnado se manifestou” é 
uma afirmação difícil para crianças entenderem. Lembre-
-os de que Jesus é real, vivo, e que ele uma vez andou no 
mundo para que todos o vissem. Quando a Santa Ceia 
é oferecida, leve as crianças com você/estimule que as 
crianças acompanhem os pais até o altar. Ensine-as que 
este é o lugar onde Cristo se manifesta e oferece o seu 
verdadeiro corpo e sangue por nós.

O que é “A Epifania de nosso Senhor?”
A palavra “epifania” vem da palavra grega que significa 
“manifestação”. Jesus foi dado a conhecer a todas as pessoas 
simplesmente por ter nascido. Se tivéssemos nascido naquela 
época, poderíamos ter alcançado e tocado Jesus! Ele era real, 
e a prova disso estava no seu nascimento!

Por que celebramos a Epifania?
A Epifania é a terceira parte da época do Natal. Durante esta 
época especial no ano da Igreja, lembramos a visita dos reis 
magos. Tradicionalmente essa visita é celebrada no dia 6 

de janeiro. Epifania também nos 
lembra outros eventos importantes 
na vida de Jesus. Por exemplo, 
lembramos o seu batismo, da 
estrela que guiou os reis magos e, 
mais importante, o seu nascimento! 
Uau! Tem mesmo muita coisa 
acontecendo depois do Natal!
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Agora complete a frase usando os códigos.

F__r___a__os     em  __r__s___o.   ___ e___u___n___o   os   __ns___na___n___os
                         

dos    __pós___o___os,  v___v___n___o    em  __m__r 
                 

 c__is__ão,  p__rt__ ___do   o   pão   __un___os   e   f__ze__do    ___r___çõe___.
            n             n         

Crianças e o culto é um material produ-
zido pela Lutheran Church Missouri Synod 
(LCMS), traduzido por Acir e Beatriz Ray-
mann e editado pela Editora Concórdia. A 
série de textos traz explicações sobre par-
tes da liturgia do culto e eventos do calen-
dário eclesiástico para crianças e adoles-
centes. Epifania é o tema do terceiro 
bloco, que apresenta detalhes sobre 
a manifestação de Jesus ao mundo. 
Este material deve ser impresso e cortado 
ao meio para ser disponibilizado nos ban-
cos das congregações ou na chegada ao 
culto para famílias com crianças. 

Acompanhe no site da IELB (www.ielb.
org.br) os próximos lançamentos de Crian-
ças e o culto.
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