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Comentários iniciais:  
 
 
Texto áureo: 
 
Mateus 18:14 
 
Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes 
pequeninos se perca.  
Texto da leitura bíblica em classe:  
Mateus 18.2-6; Marcos 10.13-16 
 
Mateus 18.2-6: 
 
2 E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles,  
- Ao responder à pergunta deles, Jesus chamou a si uma criança. Temos aqui uma 
visão da ternura do Mestre. As crianças não tinham medo dele; ao contrário, sentiam-se 
atraídas pela sua pessoa. 
 
 
3 E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes 
como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.  
- Solenemente, Ele disse que não poderiam entrar no Reino dos céus se não vos 
converterdes. Essa palavra quer dizer, literalmente, “voltar-se”. Abbott-Smith sugere 
para essa passagem o sentido metafórico de “mudança”. Thayer sugere “abandonar o 
curso de sua própria conduta, isto é, mudar o seu pensamento”. Arndt e Gingrich dizem 
que essa expressão, nesse contexto, significa “abandonar, mudar interiormente, ser 
convertido”. No grego, a expressão de modo algum tem um duplo sentido negativo, 
com a finalidade de aumentar a ênfase. Ela tem a conotação de “nunca deverá (ou, de 
maneira alguma) entrar”. Os discípulos estavam falando sobre quem seria o maior no 
Reino. Jesus disse: “Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo 
algum entrareis no Reino dos céus”. Os discípulos precisavam “mudar” sua atitude, 
“abandonar” seus pensamentos orgulhosos e ambiciosos. Lukyn Williams observa: “A 
conversão mencionada aqui está restrita a uma mudança do atual estado de espírito – 
através de uma nova direção dada aos pensamentos e desejos”. Shank traduz essa frase: 



“A não ser que estejais completamente mudados em atitude e vos tornado como 
criancinhas”. 
 
 
4 Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no 
reino dos céus.  
-  
  
-  
 
 
5 E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me 
recebe. 
 
6 Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, 
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se 
submergisse na profundeza do mar. 
 
Marcos 10.13-16 
13 E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos 
que lhos traziam. 
 
14 Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, 
e não os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus. 
 
15 Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como 
menino, de maneira nenhuma entrará nele. 
 
16 E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. 
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