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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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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Antes ou depois do culto, permi-
ta que seus filhos/alunos se aproximem da pia batismal 
no santuário. Lembre-os de que é ali que inicia nossa 
vida em Jesus. Por causa dos presentes de Deus no 
Batismo, fomos lavados e agora somos seus filhos. 

O que é “O batismo de 
nosso Senhor”?
Hoje é o Primeiro Domingo após a Epifania. 
Hoje celebramos o dia em que nosso Senhor 
Jesus foi batizado por João Batista. Isso 
mesmo, Jesus foi batizado, assim como você 
também foi!

Por que Jesus foi batizado?
O batismo de Jesus é importante. Quando 
Jesus foi batizado, marcou o início de sua 
missão de salvar o mundo do pecado 
através de sua morte na cruz e sua 
ressurreição dos mortos. Como dizem as 
Escrituras, o batismo de Jesus foi uma das 
muitas coisas que ele fez para “cumprir toda 
a justiça”. Por causa de Jesus e por tudo o 
que ele fez por nós, nosso batismo é agora 
fonte de perdão, vida e salvação.
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Pais, professores de escola dominical e pré-
confirmatório: Revise os Dez Mandamentos com seu fiho/
aluno (Êx 20.10-17). Lembre-os de quantas vezes falhamos 
em cumpri-los na nossa vida. Por causa do perfeito sacrifício 
de Jesus na cruz, em fé temos o perdão dos pecados, vida e 
salvação. Esta é a grande mensagem do Evangelho!

Por que era tão importante para  
Jesus nascer como homem?
Jesus tinha uma grande tarefa à sua frente quando 
nasceu! Se você realmente pensar sobre isso, Jesus 
nasceu para morrer na cruz para pagar pelos pecados do mun-
do todo. Isso é muita coisa para um homem fazer! Mas antes 
de morrer, Jesus viveu uma vida perfeita sob a Lei de Deus. Isso 
quer dizer que, durante toda sua vida, Jesus nunca pecou. Nem 
uma vez só! Como homem, Jesus tomou o lugar da humanida-
de sob a Lei e cumpriu tudo. Isso significa que, para cada vez 
que falhamos em cumprir a Lei, Cristo foi bem-sucedido!

Por que era importante que Jesus  
fosse verdadeiro Deus?
Seria preciso mais do que um homem comum para sofrer e 
morrer na cruz para pagar pelos pecados do mundo inteiro. Jesus 
precisava ser verdadeiro Deus para que pudesse viver vida perfeita 
e cumprir a Lei; morrer morte perfeita na cruz e ressuscitar dos 
mortos, ser vitorioso sobre o pecado, a morte e o diabo! Tudo 
isso fez em obediência ao Pai, por completo e total amor por nós. 
Pela fé, o Espírito Santo nos entrega todas as coisas maravilhosas 
que Jesus conquistou para nós na sua morte e ressurreição!
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Pais, professores de escola dominical e pré-
-confirmatório: Leia com seu filho/aluno a história da 
transfiguração de Jesus em Mateus 17. 1-13. Lembre-os 
de que nós o veremos em glória quando morrermos, da 
mesma forma como os discípulos o viram no monte!

O que é a “Transfiguração  
de nosso Senhor”?
Você já se perguntou como seria a apa-
rência de Jesus em sua glória? A Bíblia 
nos dá uma rápida visão disso na história 
da transfiguração de Jesus, em Mateus 17. A palavra “transfi-
gurar” vem do latim e significa “mudar a forma ou aparência”. 
As Escrituras nos dizem que Jesus levou Pedro, Tiago e João 
até um alto monte. Quando chegaram lá, a aparência de Jesus 
mudou bem diante dos olhos deles. Seu rosto ficou brilhante 
como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz.

Por que Jesus não aparecia sempre 
assim quando Ele estava no mundo?
Se Jesus tivesse andado pelo mundo no seu estado de glória, não 
poderia ter tomado nosso lugar sob a Lei. Toda a humanidade o te-
ria visto pelo que ele realmente era, e não o teriam crucificado. Era 
importante que Jesus morresse na cruz como homem para pagar 
nossos pecados. Assim como os discípulos no monte, também nós 
veremos Jesus como ele é, em glória, no Último Dia! Até lá, vemos 
Jesus da forma como precisamos vê-lo: como nosso Salvador cruci-
ficado e ressurgido, revelado a nós na Palavra e nos sacramentos!
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