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TEMA CENTRAL  
    A carta de Paulo aos Romanos retrata a grande revelação do 

evangelho. Neste quadrimestre abordaremos o antes e o depois da 

genuína conversão de quem se rende ao Salvador Jesus e da 

transformação operada por ele. Antes de nosso encontro com 

Jesus estávamos sem direção. Depois, passamos a crescer 

espiritualmente e a nos transformar pela ação do Espírito Santo de 

Deus. E é nessa certeza que o convidamos para contar e vivenciar 

a única verdade que muda o rumo da nossa história: JESUS. 

Nossa oração é que a cada encontro haja essa “metamorfose” na 

sua vida e na vida das crianças.  

 

LIÇÃO TÍTULO TEXTO PRINCÍPIO VERSÍCULOS-CHAVE ALVOS 

1 

 

 

 

MENSAGEM 

PARA VOCÊ 

 

Romanos 1.1-

17 

 

Jesus é a Boa Notícia do 

Evangelho que transforma a 

nossa vida. 

 

0 a 2 anos: (...) Jesus é Senhor (...). 
Romanos 10.9 

3 a 6 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b  
7 a 12 anos: Eu não me envergonho do 
evangelho, pois ele é o poder de Deus para 
salvar todos os que crêem (...). Romanos 1.16a  

Saber: Jesus é a Boa Notícia do 

Evangelho. 

Sentir: Alegria ao receber a Boa Notícia 

do Evangelho. 

Praticar: Receber a Boa Notícia do 

Evangelho. 

 

2 QUE 

DIFERENÇA 

FAZ? 

 

Romanos 2 Deus quer transformar a 

nossa vida. 

 

0 a 2 anos: (...) Jesus é Senhor (...). 
Romanos 10.9 

3 a 6 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b 
7 a 12 anos: Você sabe muito bem que ele é 
bom e que quer fazer com que você mude de 
vida. Romanos 2.4b 

Saber: Deus quer transformar a nossa 

vida.   

Sentir: Desejo de ser transformado. 

Praticar: Reconhecer que precisamos ser 

transformados. 

 

3 VOCÊ PASSOU 

NO TESTE? 

 

Romanos 3 e 

7.7-13 

 

Todos precisam de 

transformação. 

0 a 2 anos: (...) Jesus é Senhor (...). 
Romanos 10.9 

3 a 6 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b  
7 a 12 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b 

Saber: Todos precisam de 

transformação, pois todos são pecadores. 

Sentir: Tristeza pelo pecado. 

Praticar: Arrepender-se do pecado. 

 

4 QUE GRANDE 

EXEMPLO! 

Romanos 4 

 

A transformação é pela fé. 

 

0 a 2 anos: (...) Jesus é Senhor (...). 
Romanos 10.9 

Saber: A transformação é pela fé. 

Sentir: Fé para ser transformado.  
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 3 a 6 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b  
7 a 12 anos: (...) é a fé dessa pessoa que faz 
com que ela seja aceita por Deus, o Deus que 
trata o culpado como se ele fosse inocente. 
Romanos 4.5c  

Praticar: Orar crendo que seremos 

transformados. 

 

5 SOMOS 

NOVAMENTE 

AMIGOS 

Romanos 5.1-

11 

Aqueles que são 

transformados estão em paz 

com Deus. 

0 a 2 anos: (...) Jesus é Senhor (...). 
Romanos 10.9 

3 a 6 anos: (...) Deus aceita todos por meio 
de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3.24b  
7 a 12 anos: Agora que fomos aceitos por 
Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele 
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 
Romanos 5.1   

Saber: Aqueles que são transformados 

estão em paz com Deus.  

Sentir: Paz estando reconciliado com 

Deus.  

Praticar: Reconhecer que a verdadeira 

paz vem do Senhor. 

 

6 A NOVA VIDA 

EM CRISTO 

 

Romanos 5.12 

a 6.14 

É pela graça que somos 

transformados. 

0 a 2 anos: (...) cresça na fé. Romanos 15.2 

3 a 6 anos: (...) o presente gratuito de Deus 
é a vida eterna, que temos em união com 
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6.23b 
7 a 12 anos: Se já morremos com Cristo, 

cremos que também viveremos com ele. 

Romanos 6.8 

Saber: É pela graça que somos 

transformados. 

Sentir: Gratidão pelo favor imerecido. 

Praticar: Declarar amor por Jesus que 

nos dá a vida eterna.  

 

7 TUDO FOI 

PAGO 

 

Romanos 

6.15-23 

 

Aqueles que são 

transformados têm a dívida do 

pecado paga. 

 

0 a 2 anos: (...) cresça na fé. Romanos 15.2 

3 a 6 anos: (...) o presente gratuito de Deus 
é a vida eterna, que temos em união com 
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6.23b 
7 a 12 anos: Pois o salário do pecado é a 
morte, mas o presente gratuito de Deus é a 
vida eterna, que temos em união com Cristo 
Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6.23  

Saber: Aqueles que são transformados 

têm a dívida do pecado paga.  

Sentir: Alegria pela dívida do pecado 

paga.  

Praticar: Agradecer porque Jesus pagou 

a dívida do pecado.  
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8 QUEM ESTÁ 

NO 

CONTROLE? 

 

Romanos 

7.14-25 e 

8.1-17 

 

Ser transformado é viver de 

acordo com o Espírito de 

Deus.   

 

0 a 2 anos: (...) cresça na fé. Romanos 15.2 

3 a 6 anos: (...) o presente gratuito de Deus 
é a vida eterna, que temos em união com 
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6.23b 
7 a 12 anos: Pois aqueles que são guiados 
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 
Romanos 8.14 

Saber: Ser transformado é viver de 

acordo com o Espírito de Deus.   

Sentir: A direção do Espírito Santo.  

Praticar: Buscar a direção do Espírito 

Santo.  

 

9 A VITÓRIA É 

NOSSA 

Romanos 

8.18-39 

 

Aqueles que são 

transformados são vitoriosos 

em Cristo Jesus. 

0 a 2 anos: (...) cresça na fé. Romanos 15.2 

3 a 6 anos: (...) o presente gratuito de Deus 
é a vida eterna, que temos em união com 
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6.23b 
7 a 12 anos: Em todas essas situações 
temos a vitória completa por meio daquele 
que nos amou. Romanos 8.37 

Saber: Aqueles que são transformados 

são vitoriosos em Cristo Jesus.  

Sentir: Gratidão por ser vitorioso no 

Senhor. 

Praticar: Louvar ao Senhor pela vitória 

concedida por meio de Cristo Jesus. 

 

10 QUEM SABE 

MAIS? 

 

Romanos 9 

 

Aqueles que são 

transformados reconhecem a 

soberania de Deus. 

 

0 a 2 anos: Sirvam o Senhor (...). Romanos 

12.11b 

3 a 6 anos: (...) peço que vocês se ofereçam 
completamente a Deus como um sacrifício 
vivo (...). Romanos 12.1b 
7 a 12 anos: Que Cristo, que é o Deus que 
governa todos, seja louvado para sempre! 
Amém! Romanos 9:5b  

Saber: Aqueles que são transformados 

reconhecem a soberania de Deus. 

Sentir: Aceitar a soberania de Deus, 

independentemente das circunstâncias.  

Praticar: Reconhecer a soberania de 

Deus sobre todas as coisas.  

 

11 QUEM IRÁ? 

 

Romanos 10 

 

A transformação nos leva a 

anunciar a Boa Notícia. 

0 a 2 anos Sirvam o Senhor (...). Romanos 

12.11b 

3 a 6 anos: (...) peço que vocês se ofereçam 
completamente a Deus como um sacrifício 
vivo (...). Romanos 12.1b 
7 a 12 anos: “Como é bonito ver os 

mensageiros trazendo boas notícias!” 

Romanos 10.15b 

Saber: A transformação nos leva a 

anunciar a Boa Notícia.  

Sentir: Alegria em ser um missionário a 

serviço do Senhor. 

Praticar: Fazer missões. Essa é a nossa 

tarefa. 

 

12 UM SÓ CORPO Romanos 

12.1-8 

Ser transformado é servir a 

Deus. 

0 a 2 anos Sirvam o Senhor (...). Romanos 

12.11b 

3 a 6 anos: (...) peço que vocês se ofereçam 
completamente a Deus como um sacrifício 
vivo (...). Romanos 12.1b 

Saber: Ser transformado é servir a 

Deus.  

Sentir: Desejo de servir a Deus. 

Praticar: Servir a Deus. 
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7 a 12 anos: (...) peço que vocês se 

ofereçam completamente a Deus como um 

sacrifício vivo (...). Romanos 12.1b  

13 AMAR, AMAR, 

AMAR 

Romanos 

12.9-21 

Ser transformado é viver em 

amor. 

0 a 2 anos: Sirvam o Senhor (...). Romanos 

12.11b 

3 a 6 anos: (...) peço que vocês se ofereçam 
completamente a Deus como um sacrifício 
vivo (...). Romanos 12.1b 
7 a 12 anos: Amem uns aos outros com o 
amor de irmãos em Cristo e se esforcem para 
tratar uns aos outros com respeito. Romanos 

12.10 

Saber: Ser transformado é viver em 

amor.  

Sentir: Amor pelo próximo. 

Praticar: Expressar amor fraternal, pois 

Cristo nos amou. 

 

14 OBEDECER É 

RESPEITAR 

Romanos 13.1 

-7 

Ser transformado é respeitar 

as autoridades. 

0 a 2 anos: (...) louvem o Senhor! Romanos 

15.11 
3 a 6 anos: Louvemos a Deus! Pois ele pode 
conservar vocês firmes na fé (...). Romanos 

16.25 
7 a 12 anos: Obedeçam às autoridades, 
todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe 
sem a permissão de Deus, e as que existem 
foram colocadas nos seus lugares por ele.  
Romanos 13.1 

Saber: Ser transformado é respeitar as 

autoridades. 

Sentir: Respeito pelas autoridades, 

porque isso é agradável a Deus. 

Praticar: Respeitar as autoridades. 

 

15 BRILHANDO, 

BRILHANDO 

Romanos 

13.8-14 

Ser transformado é ser 

exemplo. 
0 a 2 anos: (...) louvem o Senhor! 
Romanos 15.11 
3 a 6 anos: Louvemos a Deus! Pois 
ele pode conservar vocês firmes na fé 
(...). Romanos 16.25 
7 a 12 anos: Mas tenham as qualidades que o 

Senhor Jesus Cristo tem (...). Romanos 13.14 

Saber: Ser transformado é ser exemplo.  

Sentir: O desafio de ser exemplo. 

Praticar: Demonstrar por meio de uma 

vida exemplar que Jesus vive em nós. 

 

16 AMIGOS E 

COMPANHEI-

ROS 

Romanos 14 e 

15.1-6 

Ser transformado é 

fortalecer a fé dos irmãos. 

0 a 2 anos: (...) louvem o Senhor! Romanos 

15.11 
3 a 6 anos: Louvemos a Deus! Pois ele pode 
conservar vocês firmes na fé (...). Romanos 

16.25 
7 a 12 anos: Por isso procuremos sempre as 

Saber: Ser transformado é fortalecer a 

fé dos irmãos.  

Sentir: A ajuda dos irmãos em Cristo 

para sermos fortalecidos.  

Praticar: Fortalecer uns aos outros em 

Cristo Jesus. 
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coisas que trazem a paz e que nos ajudam a 

fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14.19  
 

17 VAMOS 

LOUVAR? 

Romanos 

15.7-33 e 16 

 

transformação nos leva a 

louvar ao Senhor. 

0 a 2 anos: (...) louvem o Senhor! Romanos 

15.11 
3 a 6 anos: Louvemos a Deus! Pois ele pode 
conservar vocês firmes na fé (...). Romanos 

16.25 
7 a 12 anos: Louvemos a Deus! Pois ele pode 
conservar vocês firmes na fé (...). Romanos 

16.25 

Saber: A transformação nos leva a 

louvar ao Senhor.  

Sentir: Alegria em louvar ao Senhor.  

Praticar: Louvar ao Senhor pela 

transformação que temos em Jesus.  

 

      

 


