


E Disse Deus foi preparado com muito carinho e intencionalidade para os cultos 
de recepção do sábado, a fim de que seja utilizado em cada lar com crianças. 

A Palavra de Deus tem poder supremo desde a criação do mundo até a 
eternidade. Tudo foi criado através de Sua Palavra, pessoas foram curadas 
por meio dela, mortos tornaram a vida, e “se o Espírito de Deus, o mesmo que 
ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em nós...  seremos vivificados”. 
Romanos 8:11 

Queremos neste ano de 2021 reforçar nas mentes infantis esse super poder da 
Palavra.  Oramos para que todas as famílias se envolvam nesta nobre missão 
de educar pela Palavra e pelo Espírito de Deus. 

Agradecemos o Pr. José Carlos Lima, por ser o grande motivador para que este 
material fosse escrito. Este é o primeiro fascículo do gênero, para crianças. 

Nossa imensa gratidão as líderes do Ministério da Criança do Peru pela visão e 
valorização dos momentos sabáticos. Agradecemos também a Sandra Fiorella 
e seu esposo, Pr. Eduardo Estaban por dedicarem tempo para escrever esta 
meditação infantil.  

Pais e responsáveis, este material é dedicado a cada criança que está sob 
seus cuidados. Desejamos que como o salmista Davi elas venham a declarar 
todos os dias: “Firma os meus passos na Tua Palavra, e não me domine o 
mal.” Salmos 119:133.
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Divisão Sul-Americana
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VERSO

“Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e 
todo o exército deles pelo espírito da sua boca” 

Salmos 33:6 (ACF)

Sabe de onde vieram as flores, animais e pessoas? Hoje vamos 
aprender como foi a origem de tudo e de todos. Aliás, como 
isso aconteceu? Você quer saber? Feche seus olhos. No come-
ço, o mundo era assim, escuro, mas também vazio e bagunça-
do. A história que aprenderemos hoje descreverá em detalhes 
como Deus projetou cada coisa neste planeta. Olha como a 
Palavra do Senhor conseguiu fazer grandes maravilhas!

(Mostrar objetos ou imagens enquanto conta a história). 

Poderíamos andar em um lugar escuro sem tropeçar? Dá para 
arrumar e deixar as coisas no lugar certo se não houver luz? Não, 
né? É por isso que a primeira coisa que Deus criou com sua Pala-
vra foi a luz e a separou da escuridão. A partir daquele momento, 
noite e dia existiram. E assim foi o primeiro dia de criação.

No dia seguinte, no segundo dia, Deus falou novamente. Com 
sua voz, colocou o céu em cima e a água por baixo. Que mara-
vilha olhar para esse lindo céu! No entanto, ainda faltava mais. 

Agora, no terceiro dia, Deus viu que as águas estavam mistu-
radas com a terra, como se fossem lama. Mas na lama não 
dá para andar! Por isso, era hora de separar as águas. Então, 
Deus falou e disse para elas se reunirem em um só lugar. A 
essa grande quantidade de água, Deus chamou de “mar”; e, ao 
seco, simplesmente de “terra”. Na terra seca, Ele colocou lindas 
árvores e plantas, cada uma com seu fruto. Que gostoso! 

Chegamos ao quarto dia. Preste muita atenção! Deus falou nova-
mente, e os luzeiros foram criados. No dia, Deus colocou a maior 
estrela chamada sol; e, na noite, Ele criou a lua e as estrelas.

Para enfeitar ainda mais a sua criação, no quinto dia Deus 
falou novamente e criou as aves. Algumas que são rápidas 
no céu, como a águia; e outras, rápidas na terra, como a ema. 
Mas isso não é tudo. Ele também encheu o mar com espécies 
diferentes, da baleia gigante até o pequeno krill. E viu Deus 
que isso era bom! 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia e depois responda:

1. O que Deus criou no sexto dia? 
(Gênesis 1: 24-28)

2. O que Deus fez no sétimo dia? 
(Gênesis 2:1-3)

3. De acordo com o livro de EGW, Os 
Escolhidos, p. 18, 1ª coluna, como 
foi o primeiro homem? 

(Através dessa dinâmica, os dias 
da criação serão decorados para a 
criança saber que pela palavra de 
Deus tudo foi feito).

1. Escolher desenhos dos dias da 
criação ou dos elementos criados.

2. A criança pegará um desenho e 
deverá dizer o dia em que foi criado 
esse elemento.

Você já percebeu o poder da Palavra? 
A Terra era um caos total. No entanto, 
DEUS FALOU e tudo ficou lindo. Hoje 
Ele também continua a falar conosco. 
E mesmo que não possamos ouvi-lo 
ou vê-lo face a face, ouvimos sua voz 
através Bíblia. Aquela voz que orde-
nou e criou tudo também pode fazê-lo 
em nossas vidas. Por isso, todos os 
dias precisamos abrir sua Palavra, a 
Bíblia, e pedi-lhe para que transforme 
nosso caráter. Então, Deus nos fará 
obedientes, tirará a raiva, o medo e 
outras coisas que nos machucam.  
Você quer isso? Vamos orar para que 
Deus nos ajude a estudar a Bíblia 
todos os dias.  (Ore brevemente).

1. E Deus falou
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VERSO

“Mas da árvore do conhecimento do bem e do 
mal, dela não comerás; porque no dia em que dela 

comeres, certamente morrerá” – Gênesis 2:17 (ACF)

Você gosta de argila? O que você pode fazer com ela? (En-
quanto fala, faça um boneco e sopre com toda a sua força). 
Eu não posso criar e dar vida para fazer uma alma vivente, 
mas Deus assim o fez.

No sexto dia, Ele criou alguém muito especial. Pegando pó 
da terra, moldou um boneco, soprou nas narinas o fôlego da 
vida e assim fez o homem e o chamou de Adão. Então, Deus 
fez o homem dormir e pegou uma das suas costelas e fez a 
mulher, que foi chamada de Eva.

Deus tinha dado ao homem um trabalho muito especial. Ele 
tinha que cultivar a terra e nomear os animais do Éden. Cer-
tamente, ele fez um bom trabalho! Por isso, chamamos o ele-
fante, girafa, leão e outros animais pelo nome. De que outros 
animais você se lembra? (Escute as respostas). Logo, Deus 
deu-lhes uma orientação muito importante: “De toda a árvore 
do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimen-
to do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás”. Essa era uma orientação 
clara, tinham muitas árvores e frutos dos quais eles poderiam 
comer, só de uma não poderiam fazê-lo.  Quando você recebe 
uma ordem para obedecer, é fácil de cumprir? (Aguarde res-
postas). Isso foi o que aconteceu com Eva: ela se afastou do 
marido e se aproximou demais da árvore proibida.

(Tenha uma imagem de cobra ou animal de pelúcia)

De repente, ela ouviu uma voz: “É assim que Deus disse: 
Não comereis de toda a árvore do jardim?”.  Era uma linda 
cobra. Não dava para acreditar, pois ela estava falando! Mas 
Eva não reagiu, só respondeu: “Podemos comer as frutas de 
qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do 
jardim. Se fizermos isso, morreremos”. A cobra rapidamente 
lhe disse: “Não morrerão, Deus disse isso porque sabe que, 
quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos 
se abrirão, e vocês serão como Ele”.

Eva, em vez de ouvir a PALAVRA DE DEUS, decidiu acreditar 
na PALAVRA DA SERPENTE, que, como já sabemos, era o 
próprio Satanás. Que triste! Então, ela pegou a fruta e comeu. 
E não apenas isso, ela também foi até onde Adão estava e 
deu para ele comer. 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia e depois responda:

1. Por que Adão e Eva se esconder-
am de Deus? (Gênesis 3:10)

2. Por que Deus colocou anjos cui-
dando da árvore da vida? (EGW, Os 
Escolhidos, p. 28, 1ª coluna) 

3. Quais as consequências que a 
desobediência à Palavra de Deus 
trouxe para Adão e Eva? (EGW, Os 
Escolhidos, p. 32, “Os terríveis frutos 
do pecado”)

(Ensine que a Palavra deve ser 
obedecida).

“PAPAI DIZ” OU “MAMÃE DIZ”

Quando a frase “papai diz” ou 
“mamãe diz” for usada, a criança de-
verá obedecer, trazendo ou fazendo 
o que foi pedido. Quando essa frase 
não for usada, a criança não deve 
atender à ordem. Exemplo:

   Papai diz: “Dê um pulo bem alto” 
(A criança deve pular)

    – Traga um animal de pelúcia! (A 
criança não precisa obedecer)

O que é obedecer? Por que é impor-
tante obedecer? Adão e Eva foram ex-
pulsos do Éden por não obedecerem 
a Palavra de Deus. Nós também deve-
mos aprender a ser obedientes, ler a 
Bíblia, e aplicar o que ela diz, porque a 
Palavra dele sempre nos trará felicida-
de. Você quer ler a Bíblia e obedecer 
ao que ela diz? (Ore brevemente).

2. Por não ouvir
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VERSO

“Por que você está furioso? Por que se 
transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, 

não será aceito?” – Gênesis 4:6,7

Depois que Adão e Eva deixaram o Éden, tiveram filhos. Seu 
primeiro filho se chamava Caim e quando ele cresceu, dedi-
cou-se a cultivar a terra. Eles também tiveram um segundo fi-
lho chamado Abel, que se dedicou a ser um pastor de ovelhas.

Adão e Eva ensinaram a seus filhos sobre Deus, e mesmo 
tendo pecado, eles tinham esperança. A forma de demonstrar 
que acreditavam nessa esperança era levar ofertas a Deus. 
Eles tinham que sacrificar um cordeiro, o melhor deles, repre-
sentando que um dia Jesus viria a morrer por nossos pecados 
como aquele pequeno cordeiro.

Chegou o dia de entregar as ofertas. Os dois irmãos ergue-
ram seus altares: Caim trouxe os melhores frutos de sua 
colheita e Abel trouxe o primeiro e melhor cordeiro de suas 
ovelhas. Logo depois deles apresentarem suas ofertas, Deus 
olhou com agrado a oferta de Abel e enviou fogo do céu para 
consumi-la. Mas isso não aconteceu com a oferta de Caim, 
então seu rosto mudou e ele ficou furioso! Por que Deus 
não se agradou com sua oferta?  Lembremos que seus pais 
receberam a ordem de Deus de ensinar a seus filhos que, 
por causa dos seus pecados, eles deveriam sacrificar um 
cordeiro, que no plano de salvação representava a Jesus (Os 
Escolhidos, EGW, p. 33, parágrafo 2).

Então, Deus disse a Caim: “Por que você está furioso? Por 
que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será 
aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à 
porta”. Em vez de Caim refletir e entender que o que estava 
fazendo era errado, ele ficou mais irritado ainda. A Bíblia disse 
que Caim falou para Abel: “Vamos para o campo”, e quando 
estavam lá, Caim o atacou e o matou. De repente, uma voz 
foi ouvida do céu, e Deus mesmo perguntou: “Onde está seu 
irmão Abel?” e ele respondeu: “Não sei; sou eu o responsável 
por meu irmão?”. Ele nem se arrependeu do que tinha feito! 
Triste história, triste final.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia Gênesis 4:11–14, e depois 
responda:

1. Qual foi a punição para Caim?  

2. Qual foi a diferença entre Caim e 
Abel? (EGW, Os Escolhidos, p. 36)  

3. Por que Deus poupou a vida de 
Caim?  (EGW, Os Escolhidos, p. 38)

(Através dessa dinâmica, 
fortaleça e pratique o conceito 
de “Obediência” no lar).

ACRÓSTICO

Faça um acróstico com a palavra 
“obediência”. Ajude a criança a 
pensar ideias relacionadas com 
esse conceito. Por exemplo: E = 
entender (quando entendo a ordem, 
obedeço).

Reflita sobre aquilo que foi escrito e 
deixe o acróstico num lugar visível.

Sempre haverá coisas que não gos-
tamos de fazer, mas, quando aquilo 
concorda com a Palavra de Deus 
– que é a Bíblia –, devemos prestar 
atenção e obedecer. Deus fica feliz 
quando seus filhos são obedientes, 
porque é assim que demonstram 
amor por Ele. Não devemos culpar os 
outros por nossos erros, mas deve-
mos pedir a Deus que nos ajude a 
obedecer a sua Palavra. Dessa forma, 
poderemos amá-lo e amar aos outros. 
(Ore brevemente).

3.Triste Final

15 DE JANEIRO DE 2021



VERSO

“Enoque andou com Deus; e já não foi 
encontrado, pois Deus o havia arrebatado” 

– Gênesis 5:24

Você gosta de brincar? Quais são suas brincadeiras favori-
tas? Você gosta de brincar sozinho ou acompanhado?  Você 
prefere ir à casa dos seus amigos ou que eles venham na sua? 
Você costuma convidar estranhos para ir à sua casa, ou só 
amigos? Falando de amigos, o que é um amigo?  Hoje conhe-
ceremos alguém que saiu de casa para ir à casa de um amigo 
muito especial. 

Depois que Adão morreu, a terra estava cada vez mais cheia 
de pessoas. Um dos filhos dele, chamado Sete, teve muitos 
filhos e filhas. Entre eles, um homem chamado Enoque. 

Quando Enoque completou 65 anos, (mostre um pequeno 
cartaz com o número 65) lhe nasceu um filho que ele chamou 
de Matusalém. Talvez você se lembre que Matusalém foi o 
homem que viveu mais do que outras pessoas na Terra, mas 
não é sobre isso que falaremos hoje. A Bíblia diz que Enoque 
caminhou com Deus trezentos anos depois do nascimento de 
Matusalém (mostre um pequeno cartaz com o número 300). 
Então, quem pode me dizer quanto é 65+300? Isso! 365 anos! 
E Deus o convidou para morar em sua casa.

Mas o que significa “caminhar com Deus”? Imagine que você 
está andando pelo parque e um estranho vem e pede para ca-
minhar com você. Você gostaria? Agora, imagine que, enquan-
to anda pelo parque, você vê seu melhor amigo e ele pede para 
te acompanhar na caminhada. Você o deixaria? Acho que os 
dois desfrutariam dessa caminhada! Pois assim era Enoque.  
Ele caminhava com Deus todos os dias e amava ter sua com-
panhia, porque Deus era seu melhor amigo.

O que isso significa? Quer dizer que, apesar de todas as coisas 
ruins ao seu redor (mal, corrupção, pessoas que machucavam 
os outros), Enoque decidiu ser diferente. Ele passava tempo 
com Deus, contava tudo para ele e demostrava que era obe-
diente mesmo quando as pessoas perto dele não obedeciam. 
Enoque gostava de compartilhar tudo quanto sabia de Deus 
e, claro, eles se tornaram melhores amigos. A Bíblia disse que 
Deus o levou para o céu pela eternidade! 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia o livro Os Escolhidos, p. 43-45,  
e depois responda:

1. Por que a Bíblia menciona que 
Enoque caminhou com Deus após o 
nascimento de seu filho?  

2. Qual foi o segredo de Enoque 
para caminhar com Deus?

(Lembre-se de caminhar com Deus 
os 365 dias do ano).

PEGADAS

Cada membro da família deve 
desenhar o contorno do seu pé 
numa folha de papel e escrever 
nela: “Caminharei como Enoque” 
e, abaixo dessa frase, escrever o 
número 365 bem grandão. 

Permita que cada um enfeite sua 
pegada.

Neste mundo sempre encontraremos 
coisas muito feias, coisas que nos 
deixam tristes. Mas, como Enoque, 
devemos aprender a caminhar com 
Deus.  Não poderemos caminhar jun-
tos por 365 anos, mas podemos pas-
sar os 365 dias de cada ano em que 
vivemos ao lado do Senhor. A melhor 
forma de fazer isso é conversar com 
Ele por meio da oração e ouvir sua 
voz lendo a Bíblia. (Ore brevemente).

com Deus
4. Caminhando
22 DE JANEIRO DE 2021



VERSO

“Noé fez tudo exatamente como Deus lhe 
tinha ordenado” – Gênesis 6:22

Hoje falaremos de um homem que prestou atenção ao que 
Deus lhe disse. E não somente isso! Ele obedeceu a todas as 
ordens que o Senhor deu para ele. Para esse homem, ouvir foi 
sinônimo de fazer! 

Da mesma forma que a quantidade de pessoas se multipli-
cava, também se multiplicava a maldade. Rapidamente, elas 
se esqueceram de Deus, e o mal tomou conta da sociedade 
daquela época: as pessoas eram violentas, só pensando em 
seu próprio bem-estar. No meio dessa geração corrompida 
pelo pecado, na família de Enoque, seu bisneto Noé foi o único 
que “achou graça aos olhos de Deus”, o que significa que Deus 
reconhecia que ele era um homem justo, bom e obediente 
porque, assim como seus antepassados, a Bíblia diz que ele 
“caminhou com Deus” (Gênesis 6:9).

Deus estava muito triste com tudo o que estava acontecendo 
e “se arrependeu de ter feito o homem”. Por isso, Ele teve que 
tomar uma decisão muito difícil: acabar com o mal por meio 
de um dilúvio. Para salvar aqueles que aceitaram a advertên-
cia, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca de madeira 
e entregou-lhe todas as indicações necessárias para que ela 
fosse feita: madeira de cipreste, 300 côvados de comprimento, 
três andares, uma janela etc. Quando Deus deu a ordem, Noé 
entrou com toda sua família e muitos animais de diferentes 
espécies.  A Bíblia diz que “assim fez Noé; conforme tudo o 
que Deus lhe mandou, assim o fez”.  

Imagina se Noé ficasse pensando: “Mas eu não serei capaz! 
Que tal fazê-la de um tamanho menor?” ou talvez: “Eu não gos-
to dos patos por serem muito barulhentos”. Pelo contrário, ele 
fez tudo certinho, segundo os planos de Deus. E por que Noé 
obedeceu? Porque acreditava na Palavra do Senhor. E por que 
ele acreditou na Palavra de Deus? Porque caminhava com Ele 
e o conhecia, como quando você passa tempo com alguém, 
você o conhece mais e acredita no que ele lhe diz.  É por isso 
que você confia em seus pais, não é?

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia e depois responda:

1. Quantas pessoas estavam dentro 
da arca? (Gênesis 7:7)

2. Quantos dias durou o dilúvio? 
(Gênesis 7:17)

3. Quanto tempo espero que Deus 
pregue para que as pessoas se arre-
pendam? (EGW, Os Escolhidos, p. 48, 
2ª coluna)

(Complemente a história contada).

DOIS POR DOIS

Um dos adultos presentes deve diz-
er os nomes dos animais machos, 
e os outros membros da família, o 
nome da fêmea que corresponde 
a ele. Ganha aquele que acumular 
mais pontos.  

Exemplo: Cavalo: égua
                  Galo: galinha 

Noé fez tudo de acordo com a Palavra 
de Deus, porque ele o amava e o co-
nhecia por ter caminhado ao seu lado. 
Depois de tudo o que aconteceu, e 
ficando dentro da arca por mais de um 
ano, Noé e sua família saíram da arca. 
Com um belo arco-íris no céu, o Senhor 
prometeu que nunca mais destruiria 
a Terra com água. Esse sinal era uma 
promessa de proteção para Noé e para 
todos os que viriam depois dele. 
Noé levantou um altar em gratidão a 
Deus por seus cuidados.  Quando você 
ler a Bíblia, lembre-se que o mais im-
portante não é só ouvir histórias emo-
cionantes senão praticar os princípios 
que encontramos nela. Deus pode nos 
ajudar a fazê-lo. (Ore brevemente).

5. Ouvir e fazer

29 DE JANEIRO DE 2021



VERSO

“Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 
e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu 

lhe mostrarei” – Gênesis 12:1

Hoje falaremos de um homem que era muito rico. Tinha mui-
tas propriedades, vacas, ovelhas e muito mais. Ele vivia em 
uma terra chamada Ur, dos caldeus, junto a toda sua família 
e parentes. Já sabem de quem estamos falando? Muito bem! 
Esse homem era Abrão. Ele era muito bom com as pessoas e 
obediente à vontade de Deus.  Apesar de ser um dos descen-
dentes de Noé, já tinha passado muito tempo depois do dilúvio 
e a maioria das pessoas tinha esquecido de tudo isso. Tanto 
assim, que os vizinhos e parentes de Abrão adoravam ídolos e 
não amavam ao Deus verdadeiro.  

Deus queria abençoar Abrão, mas para isso ele tinha que se 
afastar de todas aquelas pessoas. Então, Deus disse (fale com 
voz grave): “Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da 
casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei”. Você 
seria capaz de abrir mão de tudo para obedecer a um chama-
do de Deus? Sem nem sequer saber para onde ir?  A Bíblia diz 
que Abrão aceitou o convite, OUVIU A VOZ DE DEUS e deixou 
tudo aquilo que era conhecido para ele, pois confiava naque-
la promessa feita pelo Senhor de que seria abençoado por 
obedecer ao chamado. Pela sua atitude, mais tarde Abrão foi 
chamado “Pai da fé”. 

Toda vez que Abrão parava em algum lugar, fazia algo muito 
especial: construía um altar e adorava a Deus. Quando ele 
continuava sua viagem, não o destruía, porque queria que 
as pessoas soubessem que aquele altar estava dedicado ao 
único Deus verdadeiro.

Depois de muito tempo viajando, Abrão chegou à terra cha-
mada Canaã, que Deus tinha prometido muitos anos antes. 
Sabem por que Abrão foi conhecido por ser um homem justo, 
gentil, amigável e poderoso?  Porque ele decidiu obedecer a 
Palavra de Deus e quis ser seu amigo.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia e responda:

1. Qual era a promessa de Deus a 
Abrão?  (Gênesis 12:1-2)

2. Quem acompanhou Abrão na 
viagem? (Gênesis 12:4)

3. Qual foi a influência missionária 
dos altares construídos por Abrão? 
(EGW, Os Escolhidos, p. 69, 1ª 
coluna)

(Ensine a criança a prestar atenção 
e confiar na voz de seus pais, assim 
como Abraão fez).

OUVINDO INDICAÇÕES

Com os olhos vendados, a criança 
deve seguir as instruções do pai ou 
da mãe.

Exemplo: 1. Caminhe dois passos 
de lado para a esquerda.

2. Vire à direita. 

3. Pule no lugar etc.

Para ficar mais divertido, você pode 
pôr alguns obstáculos que não com-
prometam a segurança da criança 
(travesseiros, bicho de pelúcias etc.).

O nome de Abrão foi mudado para 
“Abraão”, que significa “Pai de multi-
dões”. Embora tivesse como esposa 
uma mulher estéril, ele acreditou que 
teria um filho e sua descendência se-
ria maior que as areias do mar. Essa 
mesma confiança você pode ter se 
ouvir e praticar aquilo que lê na Bíblia. 
Deus nos abençoa trazendo felicidade 
para nossas vidas. (Ore brevemente).

ao chamado
6. Respondendo
5 DE FEVEREIRO DE 2021



VERSO

“O Senhor apareceu a Isaac e disse: ‘Não 
desça ao Egito; procure estabelecer-se na 
terra que eu lhe indicar’” – Gênesis 26:2

Isaac foi uma criança muito esperada, pois Abraão e Sara não 
podiam ter filhos. Mas Deus prometeu-lhes que Sara seria mãe 
e, por Abraão ser amigo de Deus, ela acreditou nessa promes-
sa. Sabem quantos anos ele tinha quando se tornou pai? Cem 
anos! Sendo pais na velhice, chamaram seu filho de “Isaac” 
que significa “rir”, pois seu nascimento trouxe muita alegria ao 
seu lar. (Mostre um rosto feliz).  

(Mostre uma foto de família ou de um bebê)

Uma criança sempre traz felicidade para o lar, principalmente 
quando essa criança é obediente! E Isaac era uma criança 
muito obediente. Ele prestava atenção aos ensinamentos de 
Abraão em todo tempo porque ele sabia que seu pai ouvia a 
voz de seu amigo Deus.

A Bíblia diz que um dia Deus ordenou a Abraão que sacrificas-
se seu próprio filho, e apesar de todo o amor que sentia por 
seu Isaac, ele ouviu a Palavra de Deus e obedeceu. Isaac, por 
sua vez, confiava tanto em seu pai que não lutou por sua vida. 
Claro! Isso foi apenas um teste para ver se Abraão amava 
Deus, porque claramente Isaac não sofreu nenhum dano.

Após a morte de Sara, Isaac ficou muito triste. Seu pai Abraão 
decidiu que Isaac deveria se casar e, segundo os costumes da-
quela época, não lhe perguntou se ele concordava com isso ou 
com quem queria se casar. Abraão queria para seu filho uma 
esposa que amasse a Deus, e Isaac aceitou a decisão dele. 

Os anos passaram e depois da morte de Abraão, seu filho de-
cidiu sair daquela terra. Então, Deus lhe disse: “Não desça ao 
Egito; procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar”.  Isa-
ac poderia ter dito que não, mas ele acreditou no Senhor, como 
seu pai tinha feito, e foi para o lugar onde Deus lhe mostrou. A 
Bíblia diz que Isaac enriqueceu e foi muito poderoso.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia Gênesis 26:24-25 e responda:

1. Qual foi a promessa de Deus 
para Isaac?  

2. Qual foi a reação de Isaac à 
promessa de Deus?

3. Qual foi a primeira bênção que 
Deus deu a Isaac por sua obediên-
cia? (Gênesis 25:21)

(Ensine a criança o valor de seguir o 
bom exemplo dos pais assim como 
Isaac fez).

TAL PAI, TAL FILHO

Escolham um evento da vida de 
Isaac junto a seu pai e façam uma 
encenação em família.

Por causa de sua obediência, e 
por seguir o exemplo de seu pai 
em tudo, Isaac foi bem-sucedido. 
Se você quer ser feliz, a melhor 
escolha será sempre obedecer: em 
primeiro lugar, o que Deus diz atra-
vés da Palavra e, depois, obedecer 
aos seus pais porque eles também 
procuram o conselho de Deus por 
meio dos princípios bíblicos. (Ore 
brevemente).

7. Obediência

12 DE FEVEREIRO DE 2021



VERSO

“Então disse o homem: ‘Seu nome não será mais 
Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e 

com homens e venceu’” – Gênesis 32:28

(Mostrar uma foto de gêmeos) Depois que Isaac se casou com 
Rebeca, ela ficou grávida de dois bebês ao mesmo tempo, 
foram gêmeos. O bebê que nasceu primeiro seria o mais velho 
e o segundo seria o mais novo.

Esses irmãos eram muito diferentes. O primeiro que nasceu 
foi chamado Esaú, por ser muito peludo, e tinha cabelo ruivo. 
O segundo, foi chamado Jacó, que significava “aquele que 
segura pelo calcanhar” ou “suplantador”, como se ele quisesse 
ganhar o primeiro lugar. 

Seus pais tinham preferências na hora de amá-los.  Isaac ama-
va mais Esaú porque ele era muito corajoso, caçador de animais 
e gostava de desfrutar das refeições que ele preparava desses 
animais que caçava. Por sua vez, Jacó era mais amado por Re-
beca. Ele se dedicava a estar mais perto de sua mãe, cuidando 
das ovelhas e ajudando nas tarefas domésticas.

Naquela época, ser o primeiro filho – chamado de primogêni-
to – tinha muitos benefícios: ser o mais abençoado, o chefe 
da família quando o pai morresse, receber mais riquezas etc.  
Nesta família, Esaú era o primogênito e receberia todas essas 
bençãos. Mas Jacó também as queria! 

Um dia, quando Esaú voltou da caça, cansado e faminto, viu 
seu irmão Jacó preparar um gostoso ensopado de lentilha 
(mostre um pote com lentilhas ou uma porção de ensopado). 
Então, Esaú pediu a seu irmão que lhe desse um prato de 
lentilha para saciar sua fome, e Jacó muito esperto disse que 
daria, mas somente se Esaú desse a ele sua primogenitura. O 
que vocês acham que Esaú fez? Isso! Cheio de fome, Esaú fez 
a troca, perdendo seu direito de filho favorito e primogênito 
ungido de Deus.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia Gênesis 27 e depois responda:

1. De que maneira enganou Jacó a 
seu pai? (v. 15-17)

2. Qual foi a reação de Esaú quan-
do soube o que tinha acontecido? 
(v. 35 – 38, 41)

3. O que Jacó fez depois de enga-
nar seu pai? (v. 42 – 43)

(Em uma folha, escreva a palavra 
ISRAEL verticalmente e crie um 
pequeno acróstico sobre a vida de 
Jacó.Exemplo).
Israel recebeu um novo nome 
porque
Sentiu a necessidade de ter a Deus 
como amigo
Reconheceu que estava errado
Andando sozinho e culpado
E Deus o
Libertou da culpa e o perdoou.

Por causa do que cometeu, Jacó teve 
que fugir da casa de seu pai. Apesar 
do seu pecado, ele se arrependeu, e 
Deus é tão misericordioso que deu-
-lhe uma nova oportunidade e disse-
-lhe que o abençoaria. Foi por isso 
que ele mudou de nome: não mais se 
chamaria “Jacó”, que significa “enga-
nador”, seu novo nome seria “Israel”, 
que significa “Homem que luta com 
Deus”.  A vida de Jacó mudou e ele 
criou seus filhos nos caminhos do 
Senhor. Quando fazemos algo errado, 
mas procuramos Deus, como Jacó 
fez, Ele nos dá uma nova chance 
de sermos melhores. Que Deus nos 
ajude a sermos melhores a cada dia. 
(Ore brevemente).

oportunidades
8. Novas 
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VERSO

“Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, 
mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do 
faraó, e me fez administrador de todo o palácio e 

governador de todo o Egito”– Gênesis 45:8

Hoje vamos falar sobre um personagem muito especial (colo-
que um roupão ou camiseta colorida). Você já pode imaginar 
quem ele é?  Seu nome é José! Seu pai Israel – anteriormente 
chamado Jacó – o amava tanto que lhe deu como presente 
uma bela túnica colorida. Dentre os 12 filhos que Jacó tinha, 
José era o mais especial de todos e isso provocava inveja 
em seus irmãos. Eles o chamavam de “sonhador”, porque ele 
tinha alguns sonhos que Deus lhe dava, mas seus irmãos não 
entendiam o significado.

Um dia seu pai enviou José para ver seus irmãos. Quan-
do eles o viram de longe, antes que chegasse, planejaram 
matá-lo. Tiraram sua túnica, e o jogaram numa cisterna sem 
água.  Depois, viram alguns comerciantes e venderam José 
como escravo. Que triste!  José foi para o Egito e lá foi ven-
dido como escravo para um oficial do faraó chamado Poti-
far.  Deus o prosperou muito e, vendo isso, Potifar o colocou 
como mordomo de tudo o que ele tinha. Por causa da esposa 
de Potifar, José foi enviado à cadeia, mas ele era inocente. 
No entanto, José não esqueceu os ensinamentos de seu pai, 
por isso, continuou fiel e, mesmo na prisão, era bem-visto e 
respeitado por todos.

Depois de um tempo, José saiu da prisão e, por ter revelado 
o significado do sonho do faraó, foi nomeado governador do 
Egito. Deus manteve sua palavra e os sonhos que havia dado 
a José anos atrás se tornaram realidade.  Ele ajudou o povo 
egípcio a gerenciar tudo durante os anos que teve muita fome 
naquela terra.

Enquanto José era o governador do Egito, seus irmãos vieram 
comprar comida: eles não o reconheceram, mas José os reco-
nheceu e se lembrou de tudo! Para ver se eles tinham mudado, 
José fez alguns testes, até que ele não resistiu mais e se deu a 
conhecer. José convidou seu pai, seus irmãos e suas famílias 
para morarem na terra de Gósen, perto dele.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia e responda:
1. O que José fez para deter seus 
irmãos? (Génesis 44:1-13)
2. Que mensagem importante deu 
José aos seus irmãos? (Génesis 
45:3-4)
3. O que falou José da intervenção 
divina? (EGW, Os Escolhidos, p. 136, 
2ª coluna)

(Ensine a criança o valor da gratidão 
apesar dos problemas).

AGRADECIDOS

Cada membro da família deverá 
escrever pelo menos três coisas 
que receberam de Deus: podem 
ser bençãos, milagres, presentes 
etc. Isso também pode ser feito por 
sorteio. Em seguida, leia em voz alta 
e coloque os papéis numa caixinha 
especial. Ajoelhe-se para agradecer 
pelas bênçãos recebidas.

Deus tinha dado sonhos a José em 
que ele viu como toda sua família 
se curvaria diante dele e isso foi 
o que aconteceu anos mais tarde.  
Apesar de toda a dor que seus 
irmãos lhe causaram, vendendo-o 
como escravo, e estando na cadeia 
injustamente, José não guardou 
rancor e muito menos se vingou, 
apesar de ter oportunidades de fa-
zê-lo. Ele amava Deus e acreditava 
em sua Palavra, por isso disse aos 
seus irmãos que foi o Senhor que 
lhe levou até o Egito para ajudá-los 
no futuro. Nós também devemos 
acreditar nas promessas que estão 
na Bíblia. Deus sempre mantém 
suas promessas. (Ore brevemente).

sua palavra
9. Deus mantém
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VERSO

“Deus afirmou: ‘Eu estarei com você. 
Esta é a prova de que sou eu quem o 

envia’” – Êxodo 3:12

(Mostrar fotos de seus filhos recém-nascidos) Quando des-
cobrimos que você ia nascer, nós fomos os mais felizes do 
mundo.  Dedicamos tempo a organizar tudo, enquanto você 
crescia na barriga da sua mãe: roupas, o quarto, elementos de 
higiene. Sabiam que a Bíblia conta de um casal que também 
ficou muito feliz pela notícia do nascimento de seu filhinho? 

Joquebede tinha dado à luz um menino, mas a família não con-
seguia estar feliz; pelo contrário, estavam todos preocupados. 
O faraó deu uma ordem para jogar no rio cada bebê nascido de 
uma mulher hebreia, e Jocabede era uma delas. Então, para sal-
var a vida de seu filho, ela o colocou num cesto bem preparado 
para que ficasse na água sem se molhar, e o deixou no rio Nilo. 
A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe 
aconteceria. Até que, de repente, a cesta foi recolhida pelas don-
zelas que acompanhavam a filha do faraó. Ela o adotou e lhe 
deu o nome de Moisés, dizendo: “Porque eu o tirei das águas”. 

Embora Moisés tenha crescido no palácio do faraó, ele não 
esqueceu os ensinamentos da sua mãe.  Um dia ele viu que um 
hebreu estava sendo maltratado, foi para defendê-lo e acabou 
matando o soldado egípcio. Que triste! Moisés não teve opção: 
fugiu do palácio para o deserto, porque o faraó não o queria mais.

Ele passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas de seu 
sogro Jetro, até que um dia, estando no Monte Horebe, viu uma 
sarça ardendo, mas que não se consumia (Mostre a imagem de 
uma sarça). Moisés se aproximou para ver aquela grande ma-
ravilha! Naquele instante, ouviu uma voz falando (Fale com voz 
grave): “Moisés, Moisés!”, “Eis-me aqui’, respondeu ele. Então 
disse Deus: “Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o 
lugar em que você está é terra santa”. Assim, Moisés cobriu seu 
rosto porque tinha medo de olhar para Deus.

Naquele dia, o Senhor lhe disse que ele deveria ir diante do 
faraó para libertar seu povo da escravidão, porém Moisés, no 
início, se sentiu incapaz de fazer essa grande obra. Deus o 
encorajou e explicou-lhe que tudo o que fizesse, seria em seu 
nome e com o poder da PALAVRA DE DEUS.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia e responda:

1. Que sinais do seu poder Deus 
deu a Moisés? (Êxodo 4:2-7)

2. Que desculpa Moisés lhe deu? 
(Êxodo 4:10-12)

3. Qual foi a atitude de Moisés ao 
empreender a tarefa? (EGW, Os 
Escolhidos, p. 152, 1ª coluna) 

(Ensine a criança a enfrentar os 
desafios assim como Moisés fez).

ENFRENTANDO OS DESAFIOS

Escreva num papel alguns de-
safios para que os participantes 
realizem. Comece o jogo dizendo: 
“.....................(nome do participante), 
faça............................... ou responda a 
seguinte pergunta”.

O participante chamado deve se 
levantar e responder ou fazer o que 
é pedido. Exemplo: Maria, pule 5 
vezes no lugar.

De um grande e reconhecido prínci-
pe, Moisés tornou-se um pastor de 
ovelhas.  Durante esse tempo, Deus 
o preparou com humildade. Embora 
no início ele estivesse com medo 
de ir, porque não se sentia prepara-
do, os 40 anos no deserto serviram 
para ele se tornar manso e obe-
diente, pois ele aceitou a Palavra 
de Deus e a obedeceu. Deus nos 
escolheu desde o ventre de nossa 
mãe para tarefas especiais. Você 
aceitará o chamado? (Vamos Orar).

10. Deus chama
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VERSO

“Moisés e Arão fizeram como o Senhor 
lhes havia ordenado” – Êxodo 7:6

Você já ouviu Deus falar? No começo da história, Ele falava dire-
tamente com as pessoas e elas ouviam a sua voz, mas o tempo 
passou e já não era mais assim. Na história registrada no livro do 
Êxodo, aprendemos outra forma sobre a qual Deus se comunica: 
através de pessoas. Por isso, Deus comunicou uma mensagem 
muito especial por meio de dois irmãos, Moisés e Arão.

Eles foram até o palácio do faraó e disseram: “Assim diz o Senhor, 
o Deus de Israel: ‘Deixe o meu povo ir’”. O faraó respondeu: “Quem 
é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não 
conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair”. Os irmãos explica-
ram o pedido, mas o faraó não quis ouvir, pelo contrário, deu mais 
trabalho para os hebreus. 

Deus deu muitas oportunidades ao faraó, advertindo as conse-
quências tristes da sua desobediência. Mas ele foi obstinado e 
zombou de Deus.  Então, enquanto ele estava no rio tomando ba-
nho, Moisés disse-lhe que Deus queria que ele deixasse seu povo 
ir, e vendo que o faraó recusou o pedido, Moisés pegou sua vara e 
colocou-a no rio Nilo que ficou cheio de sangue. Mesmo assim, o 
faraó não quis ouvir. 

Depois de uma semana, as rãs chegaram a invadir todo o Egito. 
Foi terrível! Tanto assim que o faraó pediu a Moisés que orasse a 
Deus para que tirasse as rãs. Se isso acontecesse, ele deixaria o 
povo sair. As rãs morreram, mas o faraó não manteve sua palavra.  
Assim, vieram muitas outras pragas: piolhos, moscas, morte de 
animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e trevas. Contudo, 
Faraó não quis ouvir a Palavra do Senhor.  

Moisés apareceu pela última vez diante do faraó e disse-lhe que, 
se ele não deixasse o povo de Israel ir ao deserto, Deus traria uma 
décima praga. O que seria mais terrível do que a morte dos filhos 
primogênitos? Mas o faraó, mais uma vez, recusou. Deus, que 
sempre é fiel a sua Palavra, cuidou dos israelitas e deu instruções 
precisas para que seus primogênitos não morressem. Tristemen-
te, gritos de dor, choros e prantos foram ouvidos na terra dos 
egípcios, porque eles não ouviram a voz de Deus. Assim, seus pri-
mogênitos morreram, incluindo o filho do faraó. Foi então quando 
o faraó pediu que os israelitas deixassem o país, levando todos 
os seus pertences, incluindo as joias que os egípcios deram para 
eles. Se lembram que Deus já tinha falado que isso aconteceria?

.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia e responda:

1. Qual foi a ordem que Deus deu ao 
faraó através de Moisés? (Êxodo 5:1)

2. Qual foi a praga que fez o faraó 
deixar o povo de Deus ir? (Êxodo 
12:29)

3. Por que o faraó endureceu seu 
coração? (EGW, Os Escolhidos, p. 161, 
“Como se desenvolve a teimosia”)

(Ensine a criança sobre as 10 pra-
gas e o valor que têm as promessas 
de Deus).

ENCENAÇÃO

Escreva os nomes das pragas em 
diferentes papéis. Cada participante 
deverá pegar um pedaço de papel e 
fazer senhas para explicar a praga 
sem falar sobre ela. Os outros partic-
ipantes devem adivinhar.

Deus, por meio do seu servo 
Moisés, deu a ordem ao faraó para 
deixar seu povo ir, mas em vez de 
ouvir e obedecer, ele fez o oposto. 
Foi por isso que Deus lhe disse que 
haveria pragas e, quando Deus fala, 
sua Palavra sempre se cumpre. O 
faraó teve que chorar a morte de 
seu próprio filho para entender que 
ele deveria deixar o povo de Deus 
ir. Quando você ler a Bíblia, que é 
a própria Palavra de Deus, lembre-
-se que cada promessa escrita é 
verdade. Você acredita nisso? Há 
alguma promessa que o Senhor já 
fez real em sua vida? Agradeçamos 
a Deus por sua Palavra verdadeira. 
(Vamos Orar).

o que promete
11. Deu cumpre
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VERSO

“Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: 
‘Venha, faça para nós deuses que nos 

conduzam’” – Êxodo 32:1

Imagine que você está esperando por alguém que vem de vi-
sita, mas demora demais!  Como você se sentiria? O que você 
faria para matar o tempo enquanto espera? A história de hoje 
conta sobre pessoas que fizeram coisas erradas enquanto 
esperavam por Moisés.

Depois de sair do Egito, os israelitas começaram a caminhar 
com o objetivo de chegar até a terra prometida. Quando 
chegaram ao Monte Sinai, o povo acampou e Deus chamou 
Moisés para subir ao monte e falar com ele. Lá, Deus escreve-
ria sua lei para ser entregue a Moisés.

Passaram os dias e Moisés não descia do monte. O povo já 
estava ficando impaciente, muitos até pensaram que Moisés 
não voltaria mais! Por isso, decidiram encontrar uma solução. 
O povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: “Venha, faça para 
nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem 
que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu”. En-
tão Arão fez um altar e um bezerro de ouro para adorá-lo. 

Quando o bezerro ficou pronto, as pessoas começaram a 
cantar e dançar, fazendo coisas muito feias e esquecendo as 
grandes maravilhas que Deus tinha feito por meio de Moisés e 
do próprio Arão, que ajudou a fazer o bezerro. 

Moisés desceu com as tábuas da lei e mal pôde acreditar no 
que estava sucedendo! Da raiva e tristeza que sentiu, quebrou 
as tábuas ao pé do monte. Logo, foi perguntar a Arão o que 
tinha acontecido, e ele, em vez de reconhecer sua fraqueza, 
jogou a culpa no povo. Naquele dia, muitas pessoas que incen-
tivaram a idolatria morreram por causa de seu pecado.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

 Leia e responda:

1. Por que os israelitas pediram um 
deus? (Êxodo 32:1)

2. Por que Arão ouviu as pessoas? 
(EGW, Os Escolhidos, p. 191)

3. Quais foram as consequências da 
desobediência? (Êxodo 32:27-28)

(O objetivo é aprender a reconhecer 
quando as coisas podem se tornar 
ídolos).

QUEM ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR?

Desenhar ou mencionar algumas 
coisas que podem tomar o lugar 
de Deus, chegando a serem ídolos 
para nós.

Arão passou o tempo todo ao lado 
de Moisés vendo todas as maravi-
lhas que Deus fez para tirar o povo 
de Israel do Egito. Ele viu como o 
Mar Vermelho foi aberto para que 
todos cruzassem, viu a nuvem de 
dia e o fogo noturno, que era a pró-
pria presença de Deus, guiando-os 
através do deserto. Mas tudo isso 
não foi suficiente, pois em vez de 
acreditar na Palavra de Deus, ele 
decidiu ouvir o pedido das pessoas 
e fez um ídolo para dizer que esse 
era seu deus. Vamos decidir hoje 
adorar apenas ao Deus verdadeiro? 
Oremos juntos. (Oremos juntos).

aos homens
12. Por obedecer
19 DE MARÇO DE 2021



VERSO

“[...]E lhe darei as tábuas de pedra com a 
lei e os mandamentos que escrevi para a 

instrução do povo” – Êxodo 24:12

(Mostre imagens de uma rua com lixo jogado no chão) O que 
você vê nesta imagem? O que é necessário para que a rua 
fique limpa? O que acontece quando as regras não são segui-
das? Aliás, para que servem as regras? Já pensou o que acon-
teceria se os carros não seguissem as regras de trânsito? E se 
as crianças não seguissem as regras de casa ou da escola?

Depois de deixar o Egito, o povo de Israel saiu para a terra pro-
metida. Eles tinham a grande responsabilidade de dar um bom 
exemplo para os povos vizinhos, pois, dessa forma, os outros 
povos saberiam do amor de Deus através deles. Então, Deus 
chamou Moisés para o monte e disse-lhe como eles deveriam 
se comportar. Para ajudá-los a se tornarem mais felizes, deu-lhe 
10 regras importantes que todos deveriam obedecer. 

As primeiras quatro leis são orientações para o homem se 
relacionar com Deus e as seguintes são para nós vivermos 
em harmonia com o próximo, ou seja, as outras pessoas. 
Vamos revê-las?

1. Não terás outros deuses além de mim;

2. Não farás para ti imagem de escultura;

3. Não pronunciarás em vão o Nome de Javé, o SENHOR 
teu Deus;

4. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo;

5. Honra teu pai e tua mãe;

6. Não matarás;

7. Não furtarás;

8. Não adulterarás;

9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo;

10. Não cobiçarás.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Com a ajuda da Bíblia, responda às 
perguntas:

1. Qual era o nome do monte que 
Moisés subiu? (Êxodo 19:23)

2. O que Deus usou para escrever 
os mandamentos? (Êxodo 31:18)

3. Dê a sua opinião: Por que os dez 
mandamentos foram criados por 
Deus?

(O objetivo é mostrar a importância 
das regras e a importância dos man-
damentos para nossas vidas).

O SEMÁFORO

Pegue três lápis de cor e indique o 
que significa cada cor.

Vermelho - Fique parado

Laranja - Caminhe devagar

Verde - Corra ou ande rápido

Mostre diferentes combinações de 
cores para ajudar a criança a obede-
cer às instruções.

Por que Deus falou com Moisés 
sobre regras para o povo? Obede-
cer às regras nos faz mais felizes, 
nos protege e nos ajuda a viver 
em harmonia com Deus e com as 
outras pessoas. Os mandamentos 
nos mostram o que é certo e o 
que é errado. Você quer obedecer 
a esses mandamentos e se tornar 
uma pessoa feliz?  Oremos para 
que Deus nos ajude a cumpri-los!  
(Oremos juntos).

do amor
13. As regras
26 DE MARÇO DE 2021



VERSO

“E o Senhor disse[...] Até quando se recusará 
a crer em mim, apesar de todos os sinais que 

realizei entre eles?” –  Números 14:11

Você gosta de frutas? Qual fruta você mais gosta? (Mostrar 
uma fruta). A fruta que você vê aqui é grande ou pequena? A 
história de hoje conta sobre 12 homens que acharam frutas 
tão grandes que foi necessário dois deles para carregá-las!

Esses doze homens voltaram ao acampamento trazendo figos, 
romãs e grandes cachos de uvas. Mas, de onde saíram esses 
frutos enormes?  Da terra de Canaã, aquela terra que já foi de 
Abraão, Isaac e Jacó. Agora, depois de 216 anos, aproximada-
mente, Moisés levou os israelitas de volta para esta terra.

Os homens que foram explorar a terra de Canaã eram espi-
ões que Moisés enviou por ordem de Deus. Eles tinham que 
descobrir que tipo de pessoas moravam lá e quão fortes eles 
eram, se a terra é boa para semear etc. E os frutos ajudariam a 
conhecer um pouco mais sobre essa terra prometida.

Quarenta dias depois, quando os espiões retornaram, disse-
ram para Moises na frente do povo: “É realmente um bom país, 
e prova disso são estes frutos. O problema é que as pessoas 
que vivem lá são muito fortes e grandes”. E Caleb interrompeu: 
“Vamos atacar agora e conquistar a terra deles; nós somos 
fortes e vamos conseguir isso!”. Mas os outros 10 disseram 
que pareciam gafanhotos ao lado daquelas pessoas. 

Os israelitas ficaram apavorados com as notícias: “Seria melhor 
se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto! Por 
que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós 
vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos 
filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egi-
to!”.  Mas Caleb e Josué, que faziam parte do grupo de espiões, 
disseram que se eles conquistassem o lugar, Deus estaria com 
eles e a vitória seria certa. Depois de tantos milagres, quem 
duvidaria do poder de Deus? A maioria do povo que não quis 
entender tentaram apedrejá-los, mas Deus não permitiu.

Com grande tristeza, Deus disse: “Até quando vocês duvidarão 
de mim, apesar de todos os sinais que eu fiz? Caleb e Josué 
entrarão naquela terra de Canaã que eu prometi a eles, mas 
aqueles que duvidaram e não acreditaram certamente morre-
rão e não entrarão na terra prometida”.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi o castigo de Deus aos 
10 espiões por incitarem o povo a 
duvidar de Deus? (Números 14:37)

2. Quem comandou os 10 espiões 
para desencorajá-los? (EGW, Os 
Escolhidos, p. 234, 2ª coluna)

(Ensine à criança que Deus tem 
poder e podemos acreditar nele sem 
duvidar).

Faça, junto às crianças, diferentes 
cartazes com promessas bíblicas 
que falam do poder de Deus. En-
feite-os e coloque-os num lugar visív-
el para decorar os versos ali escritos.

Deus tinha realizado tantos mila-
gres e, por causa de alguns homens 
que deram informações erradas, 
muitas pessoas não conseguiram 
morar e nem sequer ver a terra 
prometida. Devemos acreditar na 
Palavra de Deus, se fizermos isso, 
poderemos compartilhar com 
nossos amigos e familiares as 
verdades divinas e um dia chegar à 
Canaã celestial. (Vamos orar?)

de Deus
14. Fale bem
2 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“[...]Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem 
desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você 

por onde você andar” – Josué 1:9

(Com blocos, Lego ou caixas de papelão construa um muro)

Esse muro aqui é como se fosse uma grande parede. Para que 
servem os muros ou muralhas? 

Na história de hoje aprenderemos como Josué ajudou, sem se 
importar quão difícil ou grande era o problema. Agora Josué 
era o novo líder do povo de Israel e isso não era uma tarefa 
fácil! Qualquer um teria medo, mas não era o caso dele. Deus 
prometeu-lhe que estaria sempre ao seu lado, mas para isso 
ele deveria se esforçar e confiar.  

Era hora de conquistar a terra de Jericó. Depois que os espi-
ões chegaram e deram o relatório da cidade, eles perceberam 
que a tarefa seria difícil, ou até mesmo impossível, pois a cida-
de estava cercada por uma muralha muito grossa. O que você 
teria feito para derrubar essas muralhas? (Escute as respostas 
das crianças) 

Deus não usou um trator, nem uma bola de demolição. Ele pe-
diu uma coisa bem estranha! A Bíblia registra isso no livro de 
Josué 6, quando Deus disse para Josué: “Eu estou entregando 
a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos solda-
dos. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta 
da cidade uma vez por dia, durante seis dias (caminhem ao 
redor do muro feito no começo). Na frente da arca da aliança, 
irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre 
de carneiro. No sétimo dia, você e os seus soldados marcha-
rão sete vezes em volta da cidade (caminhem sete vezes ao 
redor do muro feito no começo), e os sacerdotes tocarão as 
cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo 
gritará bem alto, (imitem os sons) e então a muralha da cidade 
cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade”. E, 
assim como Deus disse, as muralhas caíram como se fossem 
de papel, e o povo conquistou a cidade.

Que grande milagre! Os israelitas só precisaram de fé e obedi-
ência para que a promessa de Deus se tornasse realidade.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual era o nome da mulher que 
escondeu os espiões? (Josué 2:3-4)

2. O que aconteceu com essa mul-
her e sua família por terem ajudado 
aos espiões? (Josué 6:23)

3. Os israelitas ganharam pela sua 
força? (EGW, Os Escolhidos, p. 300, 
1ª coluna)

(O objetivo é lembrar como Deus 
preservou a vida dos espiões quan-
do se esconderam).

ESCONDIDO

Escolham um objeto a ser escondi-
do. Um membro da família escond-
erá o objeto enquanto os demais 
fecham seus olhos. Todos devem 
começar a procurar. Se alguém che-
gar perto do objeto escondido, quem 
dirige o jogo falará “quente”, ou “frio” 
quando estiver longe dele.

Deus deu aos israelitas a vitória so-
bre essa cidade. Josué confiou na 
promessa de Deus. Ele sabia que 
Deus cumpre o que promete. Você 
se lembra de alguma promessa que 
Deus cumpriu na sua vida? Para 
Deus, tudo é possível. Quer confiar 
nele? (Vamos orar).

trabalhador
15. Um homem
9 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“Então o Anjo do Senhor apareceu a Gideão e 
lhe disse: ‘O Senhor está com você, poderoso 

guerreiro’” – Juízes 6:12

(Mostre a imagem de um soldado com suas armas)

Que roupa está vestindo o soldado? O que ele precisa para 
ir para a batalha? Quantos soldados são necessários para 
ganhar uma batalha contra um exército de 10.000 soldados? A 
história de hoje é super emocionante! Vamos começar?

 Gideão foi chamado para libertar Israel dos midianitas, um 
povo que o fez sofrer muito.  No início, Gideão estava com 
muito medo, por isso pediu algumas provas só para ter a cer-
teza de que Deus estaria com ele.

Quando Gideão chamou o povo para lutar, vieram aproximada-
mente 32.000 pessoas! Mas Deus lhe disse que eram muitos 
soldados. Se ele os deixasse ir à batalha, os soldados pode-
riam pensar que venceram sem a sua ajuda. Deus ordenou que 
Gideão anunciasse ao povo o seguinte: “Quem estiver com 
medo, que volte para casa”. Então, restaram 10.000 homens. 
Ainda assim, o Senhor disse-lhe que eram muitos soldados.

Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E 
o Senhor Deus lhe disse: “Todos os homens que lamberem a 
água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser se-
parados dos que se ajoelharem para beber.  Quantos ficaram 
agora? Mais ou menos de 1.000?”.  Os que restaram foram 
300 soldados!  Conseguem imaginar uma vitória com somente 
300 soldados em comparação ao grande exército dos midiani-
tas? O segredo da vitória em favor de Gideão foi ter o Senhor 
dos exércitos lutando por eles. Mesmo assim, cada soldado 
tinha que tocar as cornetas e quebrar os jarros que levavam 
na ordem de Gideão. O Senhor confundiu os midianitas e eles 
mataram uns aos outros.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quais foram as provas que Gideão 
pediu a Deus? (Juízes 6:36-40)

2. Por que Deus disse a Gideão que 
havia muitos soldados para lutar? 
(Juízes 7:2)

3.Por que Deus escolheu Gideão?  
(EGW, Os Escolhidos, p. 342, 1ª 
coluna)

(O objetivo é Deus nos ajudar a 
vencer o medo).

SEM MEDO

Cada participante deve desenhar um 
motivo para sentir medo, mas sem 
falar para os outros qual medo é. Ex.: 
Escuridão, aranhas, a morte. Todos 
terão a oportunidade de mostrar 
seu desenho e permitir que a família 
adivinhe qual medo representa o 
desenho. Leiam juntos na Bíblia uma 
promessa que os ajude a vencer o 
medo da mão de Jesus. Orem en-
tregando seus medos a Ele.

Embora Gideão tivesse um pouco 
de medo de liderar o povo de Israel 
para derrotar os midianitas, Deus lhe 
disse que estaria com ele. Deus viu 
que ele era um homem esforçado e 
corajoso, e o encorajou a lutar mes-
mo com apenas 300 soldados, pois 
ele entregaria o exército inimigo nas 
suas mãos. O que podemos apren-
der com a história de Gideão? Deus 
nos dá oportunidades e prova nossa 
fé. Sua Palavra diz que Ele quer que 
nós também sejamos valentes, es-
forçados e confiantes na vitória que 
vem só quando Ele nos ajuda. Você 
sempre quer ser um vencedor diante 
de qualquer problema? (Vamos orar).

16. Que confusão!

16 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“[...]Porque o menino será Nazireu, consagrado a 
Deus desde o nascimento; ele iniciará a libertação 

de Israel das mãos dos filisteus” – Juízes 13:5

Sabia que toda criança que nasce é especial? Os pais procuram e 
escolhem um nome que seja o mais bonito! Você sabe o significado 
do seu nome? Seu nome significa... (explique o significado ou por-
que você escolheu esse nome). Hoje, falaremos de um homem com 
um nome especial e com uma missão especial, muito forte, mas ao 
mesmo tempo muito fraco, porque escolheu não obedecer à palavra 
de Deus, seu nome era Sansão. 

Manoá e sua esposa não podiam ter filhos, mas Deus prometeu 
que os daria um filho e que ele seria Nazireu, ou seja, separado para 
uma obra sagrada. Por causa disso, a mãe do futuro libertador dos 
filisteus, teve que ser bem cuidadosa de não beber vinho, não comer 
coisas impuras e não cortar o cabelo do filho. Sansão cresceu, e 
começou a demonstrar que era muito forte porque Deus estava com 
ele. Os filisteus não podiam fazer coisas ruins contra os israelitas 
porque Sansão os defendia.

Um dia, um leão o confrontou, mas Sansão com todas as suas for-
ças o matou!  Em outra ocasião, ele sozinho matou 1.000 homens. 
Você sabe como? Com uma queixada de jumento! Ele nasceu para 
ser o juiz de Israel, porém, as más escolhas trouxeram muitos pro-
blemas para sua vida.  

Ele começou enamorar com uma mulher chamada Dalila. Ela não 
amava Deus, e a Sansão também não! Quando os filisteus lhe ofere-
ceram muito dinheiro para descobrir qual era o segredo da sua força, 
ela concordou. Então Dalila pediu a Sansão: “Por favor, me conte o 
segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem 
defesa, o que é que ele deve fazer?”. Sansão a enganou muitas vezes, 
mas com tanta insistência por parte dela, finalmente ele decidiu con-
tar o segredo: “Fui dedicado a Deus como Nazireu desde que nasci. 
Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e 
serei como qualquer um”. Assim Dalila, com a ajuda dos filisteus, 
cortou o cabelo de Sansão e ele perdeu toda sua força. 

Que final tão triste! Ele ficou prisioneiro pelas suas más escolhas. 
Até que um dia, numa grande festa, o trouxeram para zombar dele. 
Sansão pediu perdão a Deus e disse-lhe para lhe dar uma última 
chance. Apoiando-se em cada coluna do meio da casa, ele gritou: 
“Que eu morra com os filisteus!”. E aquele lugar inteiro desabou, 
matando muitos filisteus.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1.O que mais Sansão fez para 
mostrar sua força? (Juízes 2:3-4)

2.Por que se diz que Sansão era 
forte, mas ao mesmo tempo fraco? 
(Os Escolhidos, p. 352) 

(Ensine a criança a importância de 
obedecer a Palavra de Deus).

QUEM É O VENCEDOR?

Similar a “pedra, papel e tesoura”. 
Cada participante escolhe fazer uma 
senha:

SANSÃO (braços mostrando força), 
DALILA (Mãos na cintura), LEÃO 
(garras).

Sansão mata o leão, leão vence Dali-
la, Dalila vence Sansão.

Na conta de 3, cada um mostra uma 
das opções até alguém ganhar! 

Embora Sansão soubesse os 
ensinamentos da Palavra de Deus, 
ele agia errado. Mas, quando ele 
voltou a procurar Deus de todo 
coração, o Senhor o perdoou. 
Deus sempre nos dá oportunida-
des, apesar de nossos erros, mas 
temos que pedir perdão de todo 
coração (Vamos orar).

forte e mais fraco
17. O homem mais
23 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“E, com a alma amargurada, chorou muito e 
orou ao Senhor” – 1 Samuel 1:10

Já aconteceu alguma coisa triste com você? Para quem 
você contou sua tristeza?  Há um amigo que está sempre 
prestes a ouvir e ansioso por responder a suas orações, 
trazendo paz e alívio. 

A história de hoje é de uma mulher que passou por algo muito 
triste. Seu nome era Ana. Ela era estéril e por causa disso as 
mulheres de seu povo zombavam dela, especialmente uma 
mulher chamada Penina. Essa mulher estava sempre lembran-
do-a de sua tristeza e Ana sofria a tal ponto que às vezes ela 
nem queria comer. Nem o marido dela podia aliviar a sua dor.   

Ana e seu marido, Elcana, foram oferecer sacrifício numa 
cidade chamada Siló. Ela disse ao marido que ficaria mais 
tempo para falar com Deus no templo. Então, ela se ajoelhou 
e começou a orar. Ana movia os lábios e se balançava para 
frente e para trás (fazer o movimento). Enquanto orava, nenhu-
ma palavra foi ouvida ou lágrimas caíram de seus olhos. Em 
sua oração silenciosa, ela contou tudo o que sentia ao Senhor, 
toda a sua dor e as provocações que recebeu. A Bíblia diz que 
ela “derramou sua alma a Deus”. O que ela mais repetiu em 
sua oração foi um pedido muito especial: ela queria muito um 
filhinho, que seria dedicado ao serviço do Senhor.

Enquanto orava, alguém de longe a observava: era o sacerdote 
Eli, que veio chamar sua atenção e disse-lhe: “Até quando você 
vai ficar embriagada?” e Ana respondeu: “Não, senhor, eu não 
bebi, estou apenas abrindo meu coração para Deus”.

O sacerdote entendeu e disse-lhe: “Vá em paz e que Deus res-
ponda à sua oração”. E foi isso o que ocorreu. Depois daquela 
oração, Ana ficou em paz.  O tempo passou e sabe o que acon-
teceu? Um lindo bebê nasceu e Ana o amou muito. O nome 
desse bebê foi Samuel. 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1.Além de Samuel, quantas crianças 
Deus deu a Ana? (1 Samuel 2:21)

2.Como foi a oração de Ana? (EGW, 
Os Escolhidos, p. 354, 1ª coluna) 

(O objetivo é que, através desta 
frase, a criança lembre que Deus 
ouve as orações).

DEUS NOS OUVE

Faça um cartaz e escreva a seguinte 
frase utilizando símbolos: “Eu escuto 
a Deus pela sua Palavra e Ele me 
ouve através da oração”:

EU          A DEUS PELA SUA                E 

ELE ME         ATRAVÉS DA

Deus tem sua maneira de se comu-
nicar conosco através da sua Pa-
lavra que é a Bíblia.  Nós também 
podemos nos comunicar com ele 
por meio da oração. O Senhor sem-
pre nos escuta, e tem o poder para 
responder segundo a sua vontade. 
Há alguma coisa que você gostaria 
de contar para Jesus? Que tal orar 
agora por esse motivo? 

com meu amigo
18. Conversando
30 DE ABRIL DE 2021



VERSO

“Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois 
ele me abandonou[...]” – 1 Samuel 15:11

O que acontece quando você não presta atenção às orienta-
ções? Você tem bons resultados quando não obedece? Deus 
ficou triste com o pedido do povo, pois eles queriam um rei 
humano em vez de um rei celestial. No entanto, Deus conce-
deu seu pedido: um homem que sobressaía do resto chama-
do Saul foi escolhido.  Ele era tão alto (estique seu filho para 
alcançar seu ombro) que, quando ficava entre os homens do 
povo, a maioria só chegava até seu ombro!  Quando ele foi 
chamado, parecia uma pessoa humilde e que amava Deus. 
Ao escolhê-lo, todos ficaram felizes com o novo rei. Mas logo, 
essa alegria se tornaria uma grande tristeza.

A posição de “rei” o levou a se afastar de Deus e seu caráter 
começou a mudar. Como era rei e tinha poder, gradualmente 
tornou-se orgulhoso, ou seja, ele acreditava ser mais impor-
tante do que os outros. Saul reagia rapidamente, muitas vezes 
sem pensar! Isso trouxe problemas!

Em uma ocasião, o povo de Israel estava em guerra e chamou 
Samuel para levantar um altar e fazer o sacrifício, pois só o 
profeta de Deus poderia fazê-lo. Samuel mandou dizer que em 
sete dias ele iria se encontrar com o rei. Os dias foram passan-
do e o sétimo dia chegou, mas Saul se desesperou ao ver que 
Samuel não estava vindo e ofereceu ele mesmo o sacrifício. 
Antes do fim do sétimo dia, Samuel chegou e disse: “O que 
você fez?” e o rei Saul culpou as pessoas, dizendo que elas 
estavam desesperadas pelo atraso e que por isso ele fez o 
sacrifício. Isso, é claro, não agradou a Deus. 

O coração do rei Saul foi ficando cada vez mais duro, ele até 
quis matar seu filho por comer mel! Se as pessoas não tives-
sem protestado, talvez tivesse matado. Saul gostava de fazer 
a sua vontade e não o que Deus e o profeta Samuel falavam 
para ele fazer. Saul acabou desesperado e fazendo coisas 
erradas porque ele abandonou a Deus.

a palavra de Deus
19. Não abandone

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. O que Deus disse sobre Saul?  (1 
Samuel 15:11)

2. Por que Saul fracassou?  (EGW, 
Os Escolhidos, p. 387, 1ª coluna)

(O objetivo é reconhecer sentimen-
tos negativos e descartá-los).

PARA O LIXO

Escreva em diferentes papéis coisas 
ou sentimentos ruins que às vezes 
invadem o coração: medo, inveja, 
cólera etc. Escreva, também, coisas 
positivas: paciência, amor etc. Use 
duas tigelas: uma será “lixo” e a outra 
“Vida” Misture os papéis. Pegue um 
papel: se diz alguma coisa ruim, 
explique porque deveria ir para o lixo. 
E se é uma coisa boa, fale porque 
é necessário para termos bons 
relacionamentos na família e com 
outras pessoas. Em seguida, joguem 
o papel no pote como se fosse um 
aro de basquete.

Sem Deus é impossível controlar-
mos nossos impulsos pecamino-
sos. Por isso, devemos torná-lo o 
nosso melhor amigo. Tudo o que 
aconteceu com Saul foi porque ele 
ficou tão orgulhoso que acreditava 
que sem Deus ele poderia realizar 
muitas coisas. Mas sem Deus ele 
só teve tristeza e problemas. Você 
quer ser diferente? Sente falta de 
paciência, amor e bondade? Peça 
a Deus que Ele tem muito para lhe 
oferecer! (Vamos orar).

7 DE MAIO DE 2021



VERSO

“[...]O Senhor não vê como o homem[...] o 
Senhor vê o coração”– 1 Samuel 16:7

Você se lembra do rei Saul? O que ele fez de errado? A Bíblia 
diz que coisas piores aconteceram depois do encontro com o 
profeta Samuel. Deus ficou muito triste com tudo o que fez e 
decidiu colocar um novo rei. Então, ele encomendou essa tare-
fa a Samuel. Já em Belém, após o sacrifício, Samuel foi até a 
casa de Jessé e pediu que ele o apresentasse aos seus filhos.

A Bíblia diz que quando Samuel viu o filho mais velho de Jes-
sé, que era muito atraente, forte, alto, de olhos bonitos, disse 
a si mesmo: “Ele deve ser o próximo rei, Deus certamente me 
dirá para ungi-lo”, mas Deus lhe disse: “Não se impressione 
com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei 
porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a 
aparência, mas eu vejo o coração”. O que você acha que isso 
significa? (Escute as respostas)

Então, Jessé colocou seu segundo filho. Samuel disse que 
Deus não o escolheu, então passaram o terceiro, o quarto, o 
quinto, o sexto, o sétimo (usar os dedos para mostrar os núme-
ros) e Samuel perguntou: “Você não tem mais nenhum filho?”,  
Jessé disse: “Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, 
tomando conta das ovelhas”. Tenho certeza de que ele não era 
um guerreiro ou de grande estatura como o primeiro. Samuel 
disse: “Então mande chamá-lo! Nós não vamos oferecer o 
sacrifício enquanto ele não vier”. Quando o jovem pastor de 
ovelhas chegou, Samuel viu que era um belo rapaz, saudável 
e de olhos brilhantes. Então, Deus lhe disse: “É este mesmo. 
Unja-o”. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na 
frente dos seus irmãos. Missão cumprida!

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Por que Samuel tinha medo de 
procurar e ungir o próximo rei?  
(1 Samuel 16:2)

2. Quantos irmãos Davi tinha?  
(1 Samuel 16:10)

3. O que Deus viu em Davi? (EGW, 
Os Escolhidos, p. 397, 2ª coluna)

(O objetivo é ver as qualidades de 
cada membro da família).

PRESENTES

Para esta dinâmica você vai precisar 
de um ursinho de pelúcia de qualquer 
tamanho. Você deve dizer uma qual-
idade que rima com -nho ou -nha de 
acordo com o sexo da pessoa. 
Exemplo:  
O papai fala: filha (ou o nome da 
pessoa)
Sim papai (responde a filha)
Eu te dou meu ursinho (fala o papai) 
Por quê?  (responde a filha)
Porque você é muito fofinha!

Muitas vezes nós mesmos somos 
como Samuel. Olhamos as pesso-
as e avaliamos segundo a aparên-
cia delas. Prestamos atenção à cor 
da pele, se usa óculos, se é de uma 
determinada cidade, o sobrenome 
que tem etc. Através desta histó-
ria, Deus nos ensina que a beleza 
mais importante está no coração. 
Deus está feliz com crianças que 
são alegres, obedientes, gentis, 
amorosas e, acima de tudo, com 
aquelas que confiam nele, assim 
como Davi. Foi por isso que Deus o 
escolheu como o novo rei. Oremos 
para que possamos ter um bom 
coração como Davi tinha.

coração de Deus
20. Segundo o
14 DE MAIO DE 2021



VERSO

“Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de 
discernimento para governar o teu povo e capaz de 

distinguir entre o bem e o mal [...]” – 1 Reis 3:9

(Mostre uma coroa)

Sabe sobre qual personagem da Bíblia vou falar com você hoje? 
Sim, um rei, mas este rei pediu algo diferente do que os outros 
reis pediriam.

Davi já era muito velho, tinha governado por 40 anos e a qualquer 
momento morreria. Ele tinha que escolher um rei entre seus filhos. 
Então, ele escolheu o filho que amava Deus para que o povo, guiado 
pelo novo rei, também o fizesse. Você sabe qual era o nome dele? 
O nome de seu filho era Salomão! Ele seria o novo rei! O pai deu-lhe 
um grande conselho: “Salomão, mantenha-se nos caminhos de 
Deus, obedeça a seus mandamentos, seja seu melhor amigo e 
você vai ter sucesso em tudo”.

Um dia, após a morte de Davi, Salomão, o novo rei, foi oferecer 
sacrifício a Gibeão. Em seus sonhos, Deus apareceu para ele e 
disse: “Salomão, O que você quer que eu lhe dê?”, e Salomão res-
pondeu: “Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo 
com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal”.

Você sabe o que é sabedoria? (Escute as respostas). A sabedoria 
caracteriza uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso 
e se comporta com retidão. Deus gostou do que Salomão pediu, 
porque em vez de pedir riquezas, glória, o reino para sempre ou 
muitas outras coisas, ele pediu sabedoria. Então, satisfeito pelo pe-
dido, Deus não somente deu-lhe sabedoria, mas também riquezas 
e glória, tanto assim que nunca haveria um rei tão sábio como ele.

A Bíblia diz que, numa ocasião, duas mulheres vieram discutir 
diante do rei. Uma delas disse: “Ó rei Salomão! Eu e esta mu-
lher moramos na mesma casa. Uma noite, ela rolou sem querer 
sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, 
enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama 
dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. Quando 
reparei bem, percebi que não era o meu filho”. Então o rei Salomão 
disse: “Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua, e que a 
morta é da outra”, e mandou buscar uma espada e, quando a trou-
xeram, disse: “Cortem a criança viva pelo meio e deem metade 
para cada uma destas mulheres”. A verdadeira mãe do menino, 
com o coração cheio de amor pelo filho, disse: “Por favor, senhor, 
não mate o meu filho! Entregue-o a esta mulher!”. O rei Salomão 
julgou com muita sabedoria pois falou: “Não matem a criança! 
Entreguem o menino à primeira mulher porque ela é a mãe dele”. 
Todos ficaram assombrados por tanta sabedoria!

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi a condição de Deus para 
abençoar Salomão?  (1 Reis 3:14)

2. Como Salomão se comportou 
diante de Deus? (EGW, Os Ungidos, 
p. 13, 2° coluna)

(O objetivo é lembrar dinamica-
mente a história).

“O REI PEDE”

Um adulto contará a história de 
Salomão e pedirá coisas relaciona-
das. Por exemplo: Quando Salomão 
foi coroado rei, Trombetas foram 
tocadas. “O rei pede trombetas” 
(que podem ser feitas com as mãos, 
papel etc. algo que se aproxime do 
que é solicitado).

Salomão era conhecido em todos 
os lugares por sua sabedoria e veio 
construir um templo para Deus. Ele 
tinha tanta fama que reis e rainhas 
vieram vê-lo para conhecer sua 
sabedoria. Desta forma, ele teve a 
oportunidade de falar de seu amigo 
Deus, pois a sabedoria vem dEle. 
E você quer ser sábio também? 
A sabedoria vem de Deus, de sua 
Palavra que é a Bíblia.  Vamos orar 
para pedir sabedoria a Deus? 

vem de Deus
21. A sabedoria

21 DE MAIO DE 2021



VERSO

“Agora sei que tu és um homem de Deus e que 
a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a 

verdade”– 1 Reis 17:24

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Por que a mulher não tinha comi-
da em casa? (1 Reis 17:7)

2. Quanto tempo a viúva e seu filho 
têm comida? (1 Reis 17:14)

(Ensine a criança que a Bíblia é con-
fiável porque Deus o é).

“VERDADEIRO OU FALSO”

Se possível, prepare dois cartões: um 
com V para verdade e outro com F 
para falso. Também pode ser falado. 
Prepare alguns fatos e o participante 
dirá se é Falso ou Verdadeiro. Aqui 
estão alguns exemplos:

1. Deus criou os peixes no 3º dia;

2. Deus disse que, se devolvermos o 
dízimo, haverá bênçãos;

3. Moisés derrotou o povo de Jericó.

Aquela viúva estava passando 
fome e naquele dia prepararia o 
último pão para comer e esperar a 
morte. No entanto, ela decidiu acre-
ditar na palavra de Deus dita por 
Elias e Deus providenciou comida 
até o final da seca. E quando seu 
filho morreu, a primeira coisa que 
ela fez foi procurar Elias, porque  
sabia que, se ele pedisse a Deus, 
o milagre aconteceria, e a criança 
ressuscitou! Agora não há profetas 
que possam vir nos dizer a Palavra 
de Deus, mas temos a mesma pala-
vra de Deus na Bíblia. Quando você 
ler a Bíblia, acredite em tudo o que 
está escrito e em cada promessa 
que Deus lhe dá. Vamos orar.

palavra de Deus
22. Obedecendo a

Você gosta de comer? Você já foi dormir sem comer? Como 
você se sentiu? Hoje vamos aprender sobre uma mulher que 
estava se preparando para sua última refeição. Deus disse a 
Elias para ir a Sarepta, pois lá uma viúva o sustentaria durante 
a seca. Quando ele chegou às portas da cidade, encontrou 
uma mulher recolhendo lenha e disse-lhe: “Peço que me traga 
um pouco de água para beber”. A mulher fez isso e então 
Elias acrescentou: “E traga pão também, por favor”, mas ela 
disse-lhe: “Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para 
cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos 
comer e depois morreremos de fome”. Coitada! Não havia 
mais esperança para ela, nem para seu filho!

O profeta respondeu-lhe: “Vá preparar a sua comida. Mas pri-
meiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o 
para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. 
Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: “Não acabará a fari-
nha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em 
que eu, o Senhor, fizer cair chuva”.

Então, ela foi e fez o que o profeta lhe disse e, por ter acredita-
do na Palavra de Deus, nunca faltou comida na casa da viúva 
enquanto durou a seca. 

Depois de um tempo, o filho desta viúva ficou doente até mor-
rer. Ela, desesperada, disse a Elias: “Homem de Deus, o que 
o senhor tem contra mim? Será que o senhor veio aqui para 
fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim 
provocar a morte do meu filho?”. Então Elias levou a criança 
para o quarto. Ele se deitou em cima do menino três vezes e 
orou deste modo: “Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta 
criança viva de novo!”, e ela viveu! Elias pegou a criança e deu 
para sua mãe, que ficou muito surpresa disse:

“Agora eu sei que o senhor é um homem de Deus e que Deus 
realmente fala por meio do senhor!”

28 DE MAIO DE 2021



VERSO

“Quando o povo viu isso, todos caíram 
prostrados e gritaram: ‘O Senhor é Deus! 

O Senhor é Deus!’” – 1 Reis 18:39

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Como Elias zombou dos falsos 
profetas? (1 Reis 18:27)

2. O que a esposa de Acabe fez 
para se vingar de Elias? (EGW, Os 
Ungidos, p. 53, 2° coluna)

(Ensine a criança que Deus sempre 
vem em primeiro lugar).

“PRIMEIRO DEUS”

Faça um cartaz onde esteja escrito 
“PRIMEIRO DEUS”. Permita as cri-
anças colorirem e enfeitarem o car-
taz, elas até podem desenhar Jesus 
também!  Juntos, coloquem o cartaz 
em um lugar visível da casa.

O povo teve que escolher qual 
Deus servir. Depois de serem 
testemunhas do poder de Deus, 
eles o escolheram. Jeová seria seu 
Deus. A quem você escolhe todos 
os dias? Aquilo em que você gasta 
seu tempo acaba sendo seu Deus. 
Quer colocar o Deus verdadeiro em 
primeiro lugar? Leia sua Bíblia, sua 
lição de escola sabatina, ore e com-
partilhe o amor de Deus. Vamos 
dizer para Deus quanto o amamos 
e queremos que Ele seja o mais im-
portante em nossa vida? Oremos.

primeiro lugar
23. Deus em

(Mostre uma coroa)

Hoje vou falar sobre um rei que nem merecia usar a coroa. De-
pois de Salomão, outros reis de sua família ocuparam o trono, 
mas se afastaram de Deus e não fizeram a coisas certas. No 
entanto, a Bíblia diz que houve um rei pior do que todos os que 
reinaram o povo de Israel, o nome dele era Acabe.  Ele colocou 
ídolos para o povo adorar em vez de adorar o verdadeiro Deus. 
Os ídolos eram representações dos deuses feitas em pedra, 
madeira e outros materiais, e a eles eram oferecidas ofertas e 
até sacrificavam pessoas em honra a eles. 

Um dia Elias, o profeta de Deus, apareceu diante do rei dizen-
do-lhe que não choveria por muito tempo.  Então as pessoas 
ficaram com fome, porque as plantas não estavam crescendo. 
E em vez de procurarem a Deus, eles continuavam orando aos 
falsos deuses pedindo chuva.

Três anos se passaram e Acabe encontrou Elias novamente. O 
profeta pediu que todo o povo se reunisse no monte Carmelo, 
bem como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asera, 
junto com Acabe. Na montanha, os dois grupos (os profetas 
dos ídolos e Elias) levantariam um altar, colocariam um boi 
para o sacrifício, orariam ao seu deus, e o que respondesse en-
viando fogo para queimar o sacrifício seria o verdadeiro Deus. 
Então o povo concordou.

Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles construíram 
o altar, dançaram, pularam e até se cortaram com facas para 
chamar a atenção de Baal! Fizeram isso até o meio-dia sem 
receber respostas. Depois foi a vez de Elias. Ele começou a 
consertar o altar de Deus, que estava derrubado, usando 12 
pedras e cavou em volta uma valeta em que cabia, mais ou 
menos, doze litros de água. Em seguida, colocou lenha no 
altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha.  
Molharam três vezes! Será que iria dar certo??

Elias orou e disse: “Responde-me, ó Senhor, para que este povo 
saiba que tu, o Senhor, és Deus”. O que você acha? Deus respon-
deu? De repente, o fogo caiu do céu e não somente consumiu o 
sacrifício, mas lenha, pedras e até secou a água.  Então o povo 
ajoelhou-se diante de Deus e disse: “O Senhor é Deus!”

4 DE JUNHO DE 2021



VERSO

“[...]E uma voz lhe perguntou: ‘O que você está 
fazendo aqui, Elias?’”– 1 Reis 19:13

O que você pode me dizer do profeta Elias? O que você se lem-
bra dele? (Espere por respostas, ajude com a seguinte pergun-
ta: você acha que ele foi corajoso?).

Depois de estar no monte Carmelo, Acabe contou tudo o que 
aconteceu para sua esposa Jezabel. Ela era muito cruel! Até já 
tinha ordenado matar quase todos os profetas de Deus!

E motivada com essa mesma maldade mandou um mensagei-
ro a Elias com o seguinte recado: “Que os deuses me matem, 
se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo 
que você fez com os profetas!”. Foi uma ameaça de morte! O 
que você teria feito no lugar de Elias? Bem, a primeira coisa 
que ele fez foi fugir e se esconder daquela mulher má. Ele 
andou muito e ficou num lugar onde decidiu descansar.  Deus 
enviou um anjo para alimentá-lo. Que Deus bondoso, não é? 
Elias seguiu seu caminho e se escondeu em uma caverna, 
onde Deus o chamou através de um som suave (fale o nome 
Elias num tom suave e tranquilo), mostrando que não deveria 
ter medo porque o Senhor estava com ele.

Depois do que aconteceu naquela caverna, Deus lhe deu 
uma tarefa importante: ele tinha que ungir o novo profeta 
que tomaria seu lugar. Será que Deus ficou incomodado por 
tão pouca fé de Elias e colocaria outro profeta em seu lugar? 
Bom, não! Deus lhe deu essa tarefa porque ele decidiu levar 
Elias para o céu. E depois de ungir o novo profeta chamado 
Eliseu, de repente, um carro de fogo puxado por cavalos de 
fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu 
num redemoinho.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi a reação de Elias quando 
ouviu a mensagem de Jezabel? (1 
Reis 19:4)

2. Qual era o medo do profeta que 
fez ele se esconder?  (1 Reis 19:14)

3. Por que Deus escolheu se manifestar 
por meio de uma voz suave e mansa? 
(EGW, Os Ungidos, p. 74, 1° coluna).

(Ensine a criança que assim como 
damos oportunidades no jogo, Deus 
sempre nos dá oportunidades ape-
sar de cometermos erros).

“NOVAS OPORTUNIDADES”

Pegue uma bola e a segure no alto 
de forma que a criança não consiga 
pegá-la.  Deixe que ela tente três 
vezes até que na terceira você diga: 
“Eu vou te dar uma nova oportuni-
dade, tente novamente”.  Então, 
desça a bola na altura que a criança 
consiga pegar.

Elias sempre ouviu e obedeceu a 
Deus porque o amava muito! Deus 
escolheu Elias para ser um instru-
mento nas suas mãos, fazendo 
milagres através dele. Quando ele 
apareceu diante de Acabe, Deus 
mais uma vez lhe mostrou seu po-
der. Assim como às vezes acontece 
conosco, Elias duvidou das promes-
sas de Deus e teve medo da cruel 
rainha. No entanto, depois daquele 
encontro com Deus na caverna, ele 
entendeu que precisava mais do 
Senhor, e Deus deu-lhe outra chan-
ce, levando-o para o céu. O Senhor 
quer que você sempre acredite em 
sua Palavra. Vamos orar.

oportunidades
24. Novas
11 DE JUNHO DE 2021



VERSO

“E Eliseu orou: ‘Senhor, abre os olhos dele para 
que veja’[...]” – 2 Reis 6:17

Você já teve medo?  O que causou seu medo? E o que você fez 

com ele? 

O rei da Síria estava em guerra com Israel, mas toda vez que 

ia atacar Israel, ele não podia. Então, muito irritado, disse aos 

seus soldados: “Quero saber quem está informando a Israel 

todos os meus planos”.  

Um de seus oficiais disse: “O profeta Eliseu é quem conta ao 

rei de Israel tudo o que o senhor fala, até mesmo dentro do seu 

próprio quarto”. Então o rei ordenou: “Descubram onde ele está, 

que eu o prenderei”. O rei queria matá-lo! Os oficiais enviaram 

espiões para procurar Eliseu, e logo o encontraram em Dotã.

Na manhã seguinte, o servo de Eliseu saiu para um passeio, 

quando de repente olhou para a cidade que estava cercada 

pelo exército sírio. Seu coração batia muito forte, ele tinha tan-

to medo que correu para avisar Eliseu. “O que vamos fazer?”, 

ele perguntou muito assustado. O profeta, que estava tranqui-

lo, respondeu-lhe “_________________________________________

_ _______________________________________”  2 Reis 6:16 (Leia o 

texto e escreva a resposta).

Então, Eliseu orou e pediu a Deus para abrir os olhos do seu 

servo e enxergar todos os soldados, cavalos e carruagem de 

fogo que estavam prontos para protegê-los. Um exército intei-

ro de anjos foi enviado por Deus, eram tantos que não podiam 

sequer ser contados.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. O que o profeta pediu para casti-
gar seus inimigos?  (2 Reis 6:18)

2. De que forma os israelitas gan-
haram? (2 Reis 6:20 - 23)

(O objetivo é que os participantes 
tenham consciência de que os anjos 
estão aqui para nos ajudar e pro-
teger, mesmo que não possamos 
enxergá-los).

“CÃO GUIA” 

Um jogador deve guiar outro que 
está com os olhos vendados. O 
participante precisa atravessar toda 
a casa, entrar e sair dos quartos etc. 
Ele pode fazer perguntas para saber 
por onde ir, o “cão guia” não pode 
falar, só tocar o participante para 
dar a entender as suas respostas. 
O jogo acaba quando o percurso 
planejado estiver completo.

Naquela manhã, o servo de Eliseu 
teve a certeza de que Deus cuida 
dos seus filhos. Não importa se não 
o podemos ver, ele está do nosso 
lado, como a Bíblia diz. Eliseu orou 
para ajudar seu servo assustado, e 
isso nos ensina que devemos sem-
pre confiar e orar intercedendo por 
outros. Quais promessas de prote-
ção você já decorou? Pode repetir 
agora uma dessas promessas?

bem abertos
25. De olhos

18 DE JUNHO DE 2021



VERSO

“... Ouvi sua oração e vi suas lágrimas; eu 
o curarei[...]”– 2 Reis 20:5

Acaz, rei de Judá, foi um homem muito mau, que colocou ído-
los em todos os lugares e fez o povo se afastar completamen-
te de Deus.  Este homem casou-se com uma mulher chamada 
Abia e eles tiveram um filho chamado Ezequias.

Quando Ezequias completou 25 anos, reinou em Jerusalém, 
mas não seguiu o exemplo de seu pai, e fez aquilo que agra-
da a Deus.  Primeiro, ele reuniu os levitas e disse-lhes que 
deveriam limpar o templo de todo tipo de ídolos. Ele realizou 
grandes reformas que fizeram com que todas as pessoas co-
meçassem a adorar o verdadeiro Deus novamente. Sabe o que 
a Bíblia diz sobre ele? Em 2 Reis 18:5-7 diz: “Ezequias confiou 
no Senhor, o Deus de Israel”.

Um dia, Ezequias adoeceu. Deus enviou o profeta Isaías para 
lhe dar a seguinte mensagem: “Ponha as suas coisas em 
ordem porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer.” 
Imagina receber uma mensagem dessas! O que você respon-
deria a Deus? Realmente, o profeta tinha feito grandes coisas 
em favor do seu povo, mas agora, sua vida terminaria. Quer 
saber o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que Isaías saiu 
do quarto onde o rei estava, mas, antes que tivesse passado 
pelo pátio central do palácio, Deus falou novamente com ele e 
pediu para voltar até Ezequias. A mensagem era: “Eu, o Senhor, 
o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as 
suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a três dias você irá até 
o Templo. Vou deixar que você viva mais quinze anos”. E para 
Ezequias ter certeza de que o que Isaías disse era a Palavra 
do próprio Deus, lhe deu um sinal: a sombra do sol voltaria 10 
graus. Um verdadeiro milagre!

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Que sinal pediu Ezequias para 
saber que aquela, verdadeiramente, 
era uma mensagem de Deus?  (2 
Reis 20:8-10)

2. O que o profeta pediu para o rei 
fazer e, assim, recuperar a saúde? 
(2 Reis 20:7)

(O objetivo é mostrar que Deus 
sempre mantém suas promessas, 
ao contrário dos seres humanos que 
muitas vezes falham).

“PALAVRAS PARA OBEDECER”

Prepare pequenos cartões coloridos, 
cada um deve ter uma indicação 
a ser cumprida pelo participante: 
(Exemplo)

1. Cartão AZUL: procure o livro “Sal-
mos” na Bíblia.

2. Cartão VERMELHO: dê três pulos.

3. Cartão AMARELO: cante um hino.

Quando Deus viu a atitude de Eze-
quias frente a sua morte, deu-lhe 
a chance de viver 15 anos a mais. 
Essa mesma voz poderosa que 
estendeu a vida do rei pode fazer 
milagres ainda hoje. As bençãos 
por crer naquilo que Deus prometeu 
são abundantes!

Deus cumpriu
26. Deus falou,

25 DE JUNHO DE 2021



VERSO

“Assim que o rei ouviu as palavras da Lei, 
rasgou suas vestes” – 2 Crônicas 34:19

Você já rasgou suas roupas por raiva ou tristeza? Preste muita 
atenção porque logo saberá as razões que levaram nosso per-
sonagem de hoje a rasgar suas roupas. Este é um rei que queria 
fazer a vontade de Deus. Seu nome é Josias. Ele começou a 
reinar ainda muito jovem. Sabe quantos anos ele tinha quando 
começou seu reinado? Apenas 8 anos! Desde criança ele foi 
ensinado a amar a Deus e cresceu fazendo isso. Depois de 18 
anos no trono, ele deu a ordem de reparar o Templo do Senhor. 
Para isso, fez uma grande arrecadação e mandou pessoas expe-
rientes para realizar a obra. 

Todos participaram com honestidade e dedicação. Você dá o 
seu melhor por Deus também, não é?  Isso é bom, muito bom! 
Bem, vamos continuar a história porque é agora que ela fica 
interessante. Enquanto os obreiros trabalhavam na reparação do 
Templo, o sumo sacerdote Hilquias descobriu que havia alguns 
rolos empoeirados. Ele rapidamente os levou a um especialista 
em escrita chamado Safã para revisá-los. Quando Safã os revisou, 
viu que era a Torá! Ou seja, os cinco primeiros livros: Gênesis, 
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Podemos dizer que era 
a Bíblia daqueles tempos.

Antes do rei Josias, havia um rei muito mau, que levou o povo a 
fazer coisas erradas.  O nome dele era Manassés. Este rei tinha 
abandonado Deus e sua Santa Lei. Antes de Manassés, o povo 
tinha o hábito de ouvir a Lei que era lida publicamente. Enquanto 
isso acontecia, as pessoas recebiam os melhores conselhos, o que 
permitia que elas tomassem boas decisões, trazendo ao país paz 
e felicidade. Infelizmente, a Lei não foi lida por quase 100 anos. 
Imagine! Cem anos sem a direção de Deus!

É por isso que quando encontraram esses pergaminhos e levaram 
ao Rei Josias, a primeira coisa que ele pediu foi que fossem lidos 
para ele. Assim que ele começou a ouvir a leitura, seus olhos se 
encheram de lágrimas. Enquanto o escrivão Safã lia, o rei ras-
gou suas vestes em sinal de arrependimento. Deus viu isso, e o 
perdoou, mas disse-lhe que deveriam eliminar toda a idolatria que 
havia em meio do povo. Desde jovem, o rei Josias quis agradar a 
Deus e é por isso que quando achou a Lei ele reagiu dessa forma. 
A Bíblia diz que até o final da sua vida, o rei nunca abandonou os 
caminhos do Senhor.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia o livro de EGW, Os Ungidos, 
p. 171 (Parágrafo 4) e complete o 
seguinte parágrafo:

“O livro ___________________________ 

deixava claro que Deus____________

___________________________________

_______________________os que con-

fiassem nEle. ____________________

_________________ agindo para livrar 

___________________________________

___________________________________

agiria  também de forma poderosa

__________________________________

__________________________________

(O objetivo é mostrar que viver os 
princípios bíblicos nos faz mais felizes).

“ACHADO”

1. Alguém deve esconder a lição em 
uma parte da sala.

2. Peça a cada membro que a 
procure. 

3. Quem encontrá-la primeiro receberá 
uma sobremesa especial no sábado.

Deus quer que estudemos a Bíblia 
e, acima de tudo, a coloquemos em 
prática. Vamos imitar o rei Josias 
que dependeu inteiramente de 
Deus e da sua Palavra. A partir de 
hoje,  você também quer depender 
de Deus e dos belos ensinamentos 
da sua Palavra?

vestes pela tristeza
27. Rasgou suas
ve

2 DE JULHO DE 2021



VERSO

“Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei 
do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos 

e mandamentos aos israelitas” – Esdras 7:10

Você gosta de estudar? Qual disciplina acha que é mais fácil? 
E qual você acha que é mais difícil? Talvez para alguns, os 
números e, para outros, as letras sejam difíceis.  Mas o mais 
importante é saber que, se você se dedica e pratica, é possível 
aprender. Tudo é uma questão de perseverança e dedicação.

A história de hoje é sobre um homem que decidiu fazer da Bí-
blia um de seus cursos favoritos. Dia e noite a estudava com 
muita vontade de aprender. E por que ele estava tão interes-
sado em aprender? Ele sabia que se uma pessoa desobedece 
ou ignora os conselhos bíblicos, está sempre em problemas. 
Os acontecimentos passados mostraram que, quando o povo 
se afastava de Deus esquecendo a sua Palavra, começava a 
adorar deuses e por causa disso muitos foram levados como 
escravos.  O homem de quem estamos falando é Esdras, um 
sacerdote do Senhor.

Esdras também estudou para saber quais coisas o Senhor tinha 
dito que aconteceriam no futuro, o que é chamado de “profecias”. 

Ele era inteligente e os adivinhos, ou falsos profetas, não con-
seguiam enganá-lo. Seu conhecimento foi o resultado de muito 
estudo com grande dedicação. Ele também era bem conhecido 
na corte e em todo o reino de Medo-Pérsia. Você gostaria de ser 
o mais aplicado em sua classe? Quer saber o que dá sucesso 
em todas as disciplinas e ajuda a desenvolver suas capacida-
des? Acho que você já sabe a resposta! (Mostre a Bíblia)

A Bíblia diz que através desta extraordinária dedicação ao es-
tudo da Palavra, ele tinha sucesso porque o Senhor o abençoa-
va. A vida de Esdras mostra que ele praticava aquilo que lia na 
Bíblia. Essa é a melhor maneira de ter sucesso. A bênção de 
Deus está disponível também para nós!

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia EGW, Os Ungidos, p. 260-261 e 
responda às seguintes perguntas:  

1. Por que Esdras estudou as es-
crituras em profundidade?  

2. Por que Deus escolheu Esdras? 

(Ensine à criança que memorizar 
versos bíblicos faz diferença na 
nossa vida espiritual).

“DE COR”

1. Peça a cada membro da família 
que memorize o verso de hoje.

2. Após um minuto, cada um deve 
repetir aquilo que decorou.

3. Quem conseguiu lembrar de cor é 
o vencedor.

Estudar a Bíblia traz um monte de 
benefícios. Um deles é que nos 
tornamos mais sábios, e acima de 
tudo, nossas vidas são transforma-
das. Quando lemos a Bíblia, o nos-
so caráter e nossos sentimentos 
são aperfeiçoados pelo poder de 
Deus. O benefício também atinge 
o nosso próximo, pois, através do 
exemplo, podemos mostrar que 
adoramos ao Deus verdadeiro. Quer 
pedir ajuda a Deus para estudar 
mais a Bíblia? Vamos orar.

praticar e ensinar
28. Estudar, 
9 DE JULHO DE 2021



VERSO

“Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o 
meio-dia, de frente para a praça [...] todo o povo ouvia 
com atenção a leitura do Livro da Lei” – Neemias 8:3

Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Teve algum dia que 

você perdeu a hora por ficar lendo a Bíblia? Vamos continuar a 

falar sobre isso e uma experiência incrível do personagem da 

semana passada. Se lembra do nome dele? 

Como vimos, Esdras era um sacerdote que tinha decidido 

estudar e praticar a Palavra de Deus, e ensiná-la. Um dia, 

pediram-lhe para lê-la e explicá-la para todas as pessoas. 

Que legal, não é? Um povo inteiro pedindo a alguém para ler 

a palavra de Deus. Ele deve ter ficado muito feliz por ter essa 

oportunidade. 

Então começaram os preparativos! Naquela época não havia 

alto-falantes ou microfones. É por isso que todos tinham que 

ficar em silêncio para que pudessem ouvi-lo. Talvez um estra-

do de madeira tenha sido colocado no meio da praça, espe-

cialmente preparado para essa ocasião. Chegou o dia e Esdras 

tomou seu lugar e começou a pregar. As pessoas foram muito 

respeitosas e prestaram atenção a cada palavra dita pelo 

sacerdote. Isso mesmo, Esdras era um bom professor! Todos 

conseguiram entender a Palavra de Deus. 

Sabe qual é a coisa mais incrível nessa história? Que Esdras 

pregou desde o nascer do sol até o meio-dia, aproximadamen-

te seis horas! Você já ouviu um sermão tão longo? No entanto, 

as pessoas não se incomodaram e queriam continuar ouvindo. 

Depois dessa pregação, o povo louvou a Deus e com uma voz 

poderosa gritou “Amém, Amém!”

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia Os Ungidos, de EGW, p. 267, e 
complete o seguinte:  

“(...) há necessidade de pessoas 
capazes ________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________Há neces

sidade poderosas _______________

_________________________________

_________________________________ 

(O objetivo é organizar um momento 
especial para o estudo da Bíblia e 
assim favorecer o hábito).

“TEMPO COM DEUS”

1. Em um pedaço de papel, juntos 
em família, escreva um plano de 
leitura da Bíblia.

2. Estabeleça um cronograma para 
que cada membro tenha seu mo-
mento a só com Deus. 

3. Coloque esse horário em um 
lugar visível para se lembrar do com-
promisso. 

Quanto tempo você estuda a Bíblia 
por dia? Espero que dedique um 
bom tempo para fazê-lo! Se você 
já sabe ler, tem que ter um plano 
para ler a Bíblia. Quanto mais você 
lê a Bíblia, mais perto você está de 
Deus e Ele pode lhe ajudar a ser 
mais obediente e torná-lo capaz de 
explicá-la melhor.

ler a bíblia
29. Tempo para 
16 DE JULHO DE 2021



VERSO

“Quando o povo ouviu essa Lei, excluiu de 
Israel todos os que eram de ascendência 

estrangeira” – Neemias 13:3

Você sabe quem era Neemias? Ele era um dos copeiros de 
um rei persa chamado Artaxerxes I. Por vários anos, ele serviu 
diretamente no palácio real. Neemias era um homem de 
grande confiança e por isso o rei o enviou como governador de 
Judá por um tempo. Ele também acompanhou Esdras para um 
trabalho especial de restauração do Templo.

Neemias teve que se ausentar durante um período. Ele retornou 
à Pérsia e, enquanto ficou longe de Jerusalém, alguns inimigos 
se misturaram com o povo e começaram a fofocar, misturando 
verdade com mentira. Eles trouxeram seus maus costumes e 
também seus falsos deuses para os adorar. Mas o mais triste 
é que tudo isso aconteceu porque a Lei não era mais lida como 
antes. Lembra da semana passada que falamos sobre aquela 
pregação de seis horas do sacerdote Esdras? 

Infelizmente, as pessoas estavam sem rumo, tinham parado 
de devolver dízimos e ofertas, e os levitas, homens de Deus 
que trabalhavam apenas no Templo, tiveram que procurar 
trabalho em outro lugar porque não tinham mais dízimos para 
seu sustento. A boa notícia foi que Neemias retornou a Judá 
e, vendo tudo isso, ordenou que a Lei fosse lida. Ele disse cla-
ramente que eles não deveriam se misturar com estrangeiros. 
Ou seja, não deveriam se misturar com aqueles que estavam 
ensinando coisas diferentes da Palavra de Deus.

A Bíblia diz que Neemias estava muito triste porque o povo 
não estava guardando o sábado como o Senhor ordenou. 
Nesse dia especial, ele os encontrou trabalhando, cultivando, 
colhendo, fazendo vinho e vendendo. Todas essas coisas que 
Deus disse para não fazerem. O sábado é um dia sagrado e 
separado para adorar a Deus com atividades na Igreja, prega-
ções e serviço aos outros, atendendo às suas necessidades.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia e responda às seguintes per-
guntas:  

1. Qual  foi o segredo para Neemias 
ter sucesso na reforma que tinha 
que ser feita? (EGW, Os Ungidos, p. 
290, 1ª coluna) 

2. Quantos mandamentos devem 
ser obedecidos? (EGW “Os Ungidos, 
p. 291, último parágrafo)

(O objetivo é ensinar às crianças as 
coisas boas para fazer no sábado).

“AMO CADA SÁBADO”

1. Faça uma lista, em um pedaço de 
papel, que leve por título “Amo cada 
sábado”. Escreva nessa lista opções 
de atividades que podem ser realiza-
das no  sábado. 

2. Coloque-a em um lugar visível na 
casa. Mostra para a criança que o 
sábado é um dia especial que pode 
ser desfrutado em família. 

Você já notou que, se não fosse 
pela Palavra de Deus, os cristãos 
seriamos facilmente enganados? 
Neemias incentivou a leitura da Lei 
para lembrar o que Deus tinha dito. 
Nós também devemos estudar a 
Bíblia e corrigir os erros que come-
temos.  Hoje é o melhor momento 
para você se comprometer a per-
manecer fiel e estudar a Palavra de 
Deus para nunca ser enganado.

a palavra de Deus
30. Restaurando 
23 DE JULHO DE 2021



VERSO

“Como é feliz aquele que[...]sua satisfação 
está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia 

e noite”– Salmos 1:1, 2 

A Bíblia nos apresenta a história de um homem chamado Jó. 
Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer 
nada que fosse errado. Ele tinha sete filhos e três filhas,que 
se encontravam de vez em quando para desfrutar o tempo em 
família, comendo juntos e conversando. Sabia que conversar 
com papai, mamãe e nossos irmãos ajuda a nos amar e nos 
entender mais? É claro! É por isso que é necessário largar os 
celulares por um tempo e desligar a TV para ficarmos juntos 
como uma família, desfrutando e conversando sobre as coisas 
que acontecem conosco.

Por que você acha que Jó era justo e perfeito? Porque a 
Bíblia diz que ele temia a Deus. Temer a Deus não é ter medo, 
significa ser obediente e respeitoso com as coisas sagradas e 
buscar agradar a Deus. Jó fazia os cultos em sua casa todos 
os dias, acordava muito cedo pela manhã, e trazia oferendas 
a Deus. Lá, ele orava por cada um de seus filhos, pedia perdão 
se eles cometeram algum pecado e orava para que o Senhor 
estivesse sempre em primeiro lugar.

O relato bíblico também diz que Jó tinha muita  riqueza. Ele 
tinha ovelhas, camelos, bois, burros e muitos criados. Deus o 
abençoou porque ele o colocou em primeiro lugar e obedeceu 
à Sua Palavra. Infelizmente Satanás estava zangado e acusou 
Jó diante de Deus. Ele disse: “Será que não é por interesse 
próprio que Jó te teme? (...) Abençoas tudo o que Jó faz (...) 
Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará 
sem nenhum respeito”. Deus lhe disse que Jó seria testado 
para mostrar sua fidelidade.

Depois de julgamentos muito duros, mesmo perdendo seus 
dez filhos, Jó nunca abandonou Deus e não desobedeceu a 
sua Palavra. Pelo contrário, ele permaneceu fiel ao Senhor 
quando Satanás tentou tirar tudo o que ele tinha. Deus deci-
diu que o julgamento tinha acabado e Satanás foi derrotado. 
Depois, deu a Jó o dobro do que ele tinha antes! Ele até teve 
filhos novamente, e viveu muitos mais anos desfrutando de 
tanta felicidade. Deus abençoa aqueles que o amam e obede-
cem à Sua Palavra.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quantos filhos Jó tinha depois 
do teste? (Jó 42:13)

2. O que significa ser temente a 
Deus?

(O objetivo é reconhecer as bênçãos 
que Deus nos dá).

“ACRÓSTICO”

Faça um acróstico com a palavra 
ABENÇOADO e escreva coisas que 
recebemos das mãos de Deus. 

Exemplo:

 sAúde

   Bolo no aniversario

 dEscanso numa cama confortável 

Todos querem ser abençoados, 
não é? A única coisa que temos 
que fazer é seguir o exemplo de 
Jó. Obedeça a Palavra de Deus e 
coloque-a em primeiro lugar. Isso 
lhe trará muita felicidade!

que obedecem sua palavra
31. Deus abençoa aqueles 
30 DE JULHO DE 2021



VERSO

“A relva murcha, e as flores caem, mas 
a palavra de nosso Deus permanece para 

sempre”- Isaías 40:8

Você tem flores em casa? Elas estão num vaso ou no seu jar-
dim? Há algo que você e eu sabemos. Se elas estão no vaso, 
vão durar um pouco e depois murcharão. Se estão num jardim, 
elas vão durar mais. Mas também virá o dia em que suas 
folhas caírão e logo desaparecerão. Uma flor, mesmo sem ser 
cortada da planta ou separada de sua haste, morrerá mais 
cedo ou mais tarde.

O profeta Isaías foi chamado pelo Senhor em um momento 
muito difícil. O povo de Deus estava sofrendo porque os as-
sírios os perseguiam. É por isso que reclamaram e pensaram 
que o Senhor tinha se esquecido deles. Isaías foi enviado para 
encorajá-los através de uma mensagem divina. Seu nome 
significa “O Senhor salva” e essa era a sua mensagem, Deus 
os salvaria.

No capítulo 40 do livro de Isaías podemos ler o que essa men-
sagem dizia. Vendo que o povo tinha se arrependido, Deus or-
denou ao profeta que dissesse para os israelitas que eles não 
sofreriam mais, pois seus pecados tinham sido perdoados. 
Deus manteria sua promessa de tornar suas vidas melhores 
se o povo voltasse para Ele. E assim o Senhor fez.

Embora alguns tenha hesitado e reclamado, o profeta disse-
-lhes que poderiam confiar nas promessas de Deus pois elas 
são certas. Isso mesmo! Se nos arrependermos e pedirmos 
perdão, Ele está disposto a nos salvar. Não temos que nos 
purificar antes de irmos para Ele, pois Seu amor é tão grande 
que Ele nos recebe para nos purificar e nos limpar de toda 
maldade. Podemos confiar na Palavra de Deus, essa é a sua 
mensagem, e devemos pregar aos outros também para que 
eles saibam quão grande é o amor de Deus.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia a página 139 do livro Os 

Ungidos, de EGW, e complete:

“Em breve o evangelho  __________

_________________________________

_____________ ____________________. 

Homens e mulheres ________ ______

___________________________________

__________________________________”

(O objetivo é mostrar que a palavra 
de Deus não muda).
“TELEFONE SEM FIO”
Prepare papéis com versos curtos e 
também duas imagens: uma com um 
rosto feliz e outra com um rosto triste.
O primeiro participante deve ler 
silenciosamente o verso e dizê-lo 
no ouvido do próximo participante, 
até chegar à última pessoa. Essa 
última pessoa falará bem forte o 
que entendeu, e a primeira irá ler o 
que está no papel. Se ambas não 
coincidirem, o último participante 
mostrará o rosto triste; se coin-
cidem, mostrará o rosto feliz.
Exemplos:
“Que tudo seja feito com amor” 1 
Coríntios 16:14 
“Jesus chorou” João 11:35

Alguns acham que não podem mais 
voltar a Deus depois de cometerem 
falhas. Eles se afastam do Senhor 
e nunca mais voltam à igreja. Hoje 
você deve lembrar que a promessa 
de Deus de perdão é eterna. Você 
nunca estará tão longe que Deus 
não possa encontrá-lo.

Senhor permanece 
para sempre

32. A palavra do
6 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“O Senhor, porém, me disse: “Não diga que é muito 
jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá 

tudo o que eu lhe ordenar” Jeremias 1:7

Você já pregou? Algumas crianças pensam que, por serem jo-

vens, não podem pregar. Elas acreditam que a pregação da Pa-

lavra é apenas para os adultos. A história de hoje, no entanto, 

é sobre um garoto chamado Jeremias. Ele era um profeta que 

foi chamado para transmitir as mensagens de Deus quando 

era apenas um jovem.

No dia em que Deus o chamou, disse-lhe que o escolheu 

como profeta antes dele nascer. Deus tem bons planos para 

cada um de seus filhos. Porém, às vezes reagimos como 

Jeremias. Ele respondeu: “Ó Senhor, meu Deus, eu não sei 

como falar”. Jeremias tinha medo de não ser ouvido e talvez 

pensasse que haveria outras pessoas mais capacitadas para 

fazer esse trabalho.

Foi nesse momento que Deus lhe disse: “Não diga que é muito 

jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e 

diga tudo o que eu mandar”. Você pode imaginar esse mo-

mento? Aparentemente essas palavras foram duras e soaram 

como uma obrigação. Mas não era tudo o que Deus queria lhe 

dizer. O Senhor continuou falando e disse a coisa mais impor-

tante: “Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você 

para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando”. 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia o segundo parágrafo na página 
176 do livro de EGW, Os Ungidos, e 
responda às seguintes perguntas:

1. O que Deus viu no jovem Jeremias? 

2. Desde quando Jeremias decidiu 
ser fiel?

(O objetivo é ensinar às crianças 
que elas também podem ser mis-
sionárias).
“EU SOU UM MISSIONÁRIO”
1. Faça uma lista com os nomes de 
cinco amiguinhos pelos quais você 
vai orar. 
2. Junto a seus pais, pense em algu-
ma ideia para que eles saibam que 
vocês têm carinho por eles. Exemplo: 
Fazer um bilhetinho, assar um bolo, 
fazer um desenho, enviar um canto 
via WhatsApp etc. 
3. Convide-os e conte-lhes sobre 
Jesus. Se por algum motivo não 
poderem se reunir com eles, que tal 
organizar uma vídeo-chamada ou 
uma sala no Zoom? Se precisar de 
ideias para esse encontro, você pode 
procurar os manuais de PG infantil 
e baixá-los de graça no site: https://
downloads.adventistas.org/pt/bus-
ca/?q=pg+infantil

Deus quer usar todos, adultos e 
crianças, para pregar seu amor. 
Há muitas pessoas que precisam 
ouvir a Palavra de Deus. Você pode 
falar com seus amiguinhos, primos 
e vizinhos da sua idade também. 
Você pode convidá-los para assistir 
uma programação no feliz7play, 
participar do clube de Aventurei-
ros ou clube de Desbravadores da 
igreja. Há muitas maneiras de imitar 
Jeremias. E acima de tudo lembre-
-se que Deus estará com você o 
tempo todo. Não há nada a temer. 
Você gostaria de ser corajoso como 
Jeremias? Vamos pedir ajuda de 
Deus neste momento.

pregadores
33. Pequenos 
13 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Então ele me disse: ‘Profetize a estes ossos 
e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do 

Senhor!’” – Ezequiel 37:4

Você já viu um osso? Eu sei que talvez na escola você apren-

deu sobre o esqueleto humano.  Esqueletos não podem fazer 

nada, não têm vida, são apenas ossos. Uma vez, Deus mostrou 

para um profeta chamado Ezequiel, um vale onde havia muitos 

ossos. Só que esses ossos estavam muito secos, eram ossos 

que estavam assim há muito tempo.

Quando Ezequiel estava lá, o Senhor disse-lhe para falar com 

aqueles ossos. Imagina só! Falar com esqueletos cujos ossos 

estavam repartidos em lugares diferentes? Isso mesmo! Deus 

pediu-lhe para dizer a esses ossos que deem atenção à men-

sagem do Senhor.

Como todo profeta, Ezequiel era obediente e começou a pre-

gar para eles, e naquele exato momento um trovão se ouviu e 

a terra onde os ossos estavam começou a tremer. E isso não é 

tudo! O profeta ouviu um barulho e, quando foi olhar, eram os 

ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu pró-

prio lugar! Você consegue imaginar isso? Enquanto o profeta 

continuava a pregar a Palavra de Deus, os tendões começaram 

a cobrir os ossos e a carne também apareceu. Só faltava uma 

coisa: mesmo que eles já estivessem fisicamente completos, 

ainda não estavam vivos.

O que estaria faltando então? O Espírito Santo para dar vida. 

Ezequiel tinha que orar para que o Espírito viesse, e ele assim 

o fez.  Só dessa forma todos aqueles ossos secos começaram 

a viver e formaram um grande exército.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. O que Deus pediu para o profeta 
fazer? (Ezequiel 37:7)

2. Mesmo que os corpos já es-
tivessem completos, o que estava 
faltando? (Ezequiel 37:9)

(Ensine a criança a entender que 
assim como Deus dá vida às 
plantinhas e cuida delas, também 
nos sustém com seus cuidados).

“SEMEANDO”

Coloque umas sementes de feijão 
embrulhado em um algodão úmido 
numa xícara ou frasco de vidro. 

Todos os dias esta pequena planta 
deve ser regada. Para isso, dedique 
uns minutos durante o culto familiar 
para fazê-lo e, assim, verem juntos 
como a planta cresce. 

Tudo isso foi como um sonho que 
Deus deu a Ezequiel para lhe expli-
car que o povo de Israel estava sem 
vida, pois não estavam mais procu-
rando por Deus. O Senhor também 
queria lhe mostrar que só a Palavra 
dEle e seu Espírito podem trazer 
vida para aquele que está “morto” 
espiritualmente. Você só pode ser 
feliz com Deus, para isso, deve 
procurá-lo em oração, mas também 
tem que estudar a sua Palavra.

nos dá vida
34. A palavra  
20 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus 
antepassados; tu me desta sabedoria e 

poder[...] – Daniel 2:23

Você já passou alguns dias longe de seus pais? Você já viajou 
a algum lugar desconhecido? Como você se sentiu? A Bíblia 
fala de um jovem que foi levado para um lugar desconhecido, 
com costumes bem diferentes e longe de sua família: seu 
nome era Daniel. O rei da Babilônia tinha tomado muitas pes-
soas cativas de Judá e entre elas estava Daniel, só que ele não 
foi à cadeia. Pelo contrário, passou a ter responsabilidades 
específicas por ordem do rei.

Ele havia dito a Aspenaz, chefe dos eunucos, que deveria es-
colher entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da linha-
gem real que fossem bonitos, educados e inteligentes, para 
servirem no palácio. Os que fossem escolhidos, durante três 
anos deveriam comer a comida do rei, beber vinho e obedecer 
a tudo o que o rei mandar. Mas Daniel, acompanhado de seus 
amigos, decidiu não se contaminar com a comida do rei e 
pediu para Aspenaz outra opção de alimentação. No início, o 
chefe dos eunucos se recusou, mas combinou com Daniel um 
teste: por dez dias, ele e os amigos beberiam apenas água e 
comeriam somente legumes. Passados os dez dias, Aspenaz 
foi avaliá-los e os encontrou mais saudáveis e mais fortes que 
o resto! E, no final dos três anos, eles estavam dez vezes mais 
espertos que os outros, então o rei Nabucodonosor os colo-
cou no palácio, pois ele os achava muito sábios.

Daniel viveu até sua velhice longe de sua verdadeira casa, mas 
cada rei que passava pelo trono sempre o procurava para fazer 
parte de sua corte real. Ele ocupou as melhores posições den-
tro dos governos, embora muitos quisessem machucá-lo! Mas 
sabe quem cuido sempre dele? Isso mesmo, Deus o protegeu 
e Daniel sempre testemunhou do seu amor por Ele onde quer 
que estivesse, sem sentir vergonha.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi o nome que Daniel re-
cebeu quando chegou à Babilônia? 
(Daniel 1:7)

2. Qual foi a recompensa que os 
jovens israelitas receberam pela sua 
fidelidade a Deus? (Daniel 1:19, 20)

3. Qual era o segredo do sucesso de 
Daniel? (EGW, Os Ungidos, p. 208)

(O objetivo é definir um cronograma 
para passar tempo com Deus).

“TIC TAC”

Imprima ou desenhe um relógio e 
coloque um X ou adesivo cada vez 
que a criança ler a Bíblia e dedicar 
tempo para a devoção pessoal. 

Mesmo que Daniel tenha sido 
levado a um lugar desconhecido, 
ele se manteve fiel. Na Babilônia, 
tentaram mudar a sua alimentação, 
seu nome, seus costumes, mas 
não conseguiram que ele esque-
cesse seu Deus. Por quê? Porque 
Daniel conhecia o Senhor, o amava 
e o obedecia. À medida que você 
crescer, terá novos amigos, irá 
conhecer muitas pessoas e talvez 
estude em diferentes lugares. Se 
você quer ser fiel como Daniel, de 
agora em diante tem que procurar 
ser amigo de Deus todos os dias. 
Nunca se separe dEle! Continue a 
orar, cantar e ler a Bíblia.

com Deus
35. Passar tempo  
27 DE AGOSTO DE 2021



VERSO

“Quando a minha vida já se apagava, eu me 
lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu 

a ti, ao teu santo templo” – Jonas 2:7

Você sempre obedece? É fácil ou difícil? Você já recebeu uma 

ordem de seus pais e não obedeceu? Jonas era um profeta de 

Deus. Numa ocasião, Deus lhe disse: “Apronte-se e vá à grande 

cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi 

como seu povo é perverso”. Jonas se aprontou, mas foi na 

direção contrária, a fim de fugir do Senhor! Estava indo para 

Társis! Será que ele poderia se esconder de Deus lá? Jonas 

pegou um barco para realizar essa viagem, mas houve uma 

grande tempestade, tão forte foi o vento que parecia que o 

barco ia quebrar. Os marinheiros estavam com muito medo, 

então todos começaram a orar ao seu deus. Onde estava 

Jonas? Ele estava dormindo profundamente dentro da nave 

e foi acordado para orar a seu Deus. Então a tripulação tirou 

sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado 

a terrível tempestade. Você imagina sobre quem caiu a sorte? 

Isso mesmo! Sobre Jonas! 

Os marinheiros entenderam quem era Jonas e que por causa 

dele sobreveio toda aquela tempestade. Então Jonas disse-

-lhes para jogá-lo no mar, e assim fizeram. Estando Jonas no 

mar, Deus ordenou que um grande peixe o engolisse. 

Jonas ficou no estômago do grande peixe por três dias, onde 

ele foi capaz de refletir sobre sua desobediência e lembrar que 

Deus era seu amigo. O Senhor o perdoou e ordenou ao peixe 

que vomitasse Jonas em terra firme. Depois disso, ele saiu e 

cumpriu o que Deus tinha pedido.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual era a mensagem que Jonas 
deveria pregar? (Jonas 3:4)

2. Qual foi o resultado da pregação 
de Jonas?  (Jonas 3:8-9)

(O objetivo é mostrar que a des-
obediência traz consequências 
terríveis).

“CONSEQUÊNCIAS”

Para esta parte você vai precisar 
de: 1 marcador, 2 balões, fósforos e 
uma vela.

1. Encha um balão com ar e, com o 
marcador, desenhe nele um rosto 
triste. Este balão representará a deso-
bediência (ignore a Palavra de Deus).

2. Encha o segundo balão com um 
pouco de água e, com o marcador, 
desenhe um rosto feliz. Este balão 
representará a obediência. 

3. Acenda a vela e diga que a deso-
bediência traz consequências feias, 
aproxime o balão com o rosto triste. 
(Vai estourar)

4. Por outro lado, a obediência nos 
traz felicidade e nos protege dos 
problemas. (Aproxime rapidamente o 
balão da vela na parte que tem a água 
o que evitara que ele estore).  

Embora Jonas fosse um profeta 
(isso significa que ele conhecia 
muito bem a palavra de Deus), hou-
ve um tempo em que ele se esque-
ceu de ouvir a Palavra do Senhor 
e decidiu desobedecê-la. Para que 
isso não aconteça conosco, temos 
que tentar em todo momento não 
só ouvir a Palavra, mas também 
praticar tudo o que lemos nela.

escolha
36. A melhor  
3 DE SETEMBRO DE 2021



VERSO

“O menino crescia e se fortalecia, 
enchendo-se de sabedoria; e a graça de 

Deus estava sobre ele” – Lucas 2:40

Você pode imaginar como era Jesus criança? Será que ele 

gostava de matemática? Como ele se comportava no momen-

to do culto? Hoje aprenderemos sobre a infância de Jesus. A 

Bíblia nos diz que Ele cresceu de três maneiras:

1. Crescendo em estatura, isto é, fisicamente.

2. Ele cresceu em sabedoria, ou seja, mentalmente.

3. Ele cresceu na graça de Deus, isto é, espiritualmente.

Todo esse crescimento tinha uma razão principal. Seus pais, 

especialmente Maria, era quem fazia questão de que Jesus 

aprendesse cada vez mais de Deus. E ele foi obediente às 

instruções que ela lhe deu.

Jesus aprendeu os ensinamentos de Deus mais facilmente 

através da natureza. Ele gostava de observar a criação e por 

meio dela aprendeu muitas lições. O Senhor Jesus estudou a 

Bíblia e a natureza, foi assim que ele conseguiu ser tão sábio 

que não precisou ir a uma escola de rabinos (estudiosos da 

Bíblia) para saber tanto.  

Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram ao 

templo em Jerusalém e na volta para casa, de um momento 

para o outro, parecia que ele havia se perdido. Seus pais pro-

curaram por ele com muito desespero. Sabe onde ele estava? 

Com os mestres da Bíblia! A coisa mais surpreendente é que 

Jesus era quem dava aulas para eles. Que maravilha! Você 

também pode aprender e ensinar a Palavra de Deus!

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia a página 37 do livro O Liberta-
dor, de EGW, e complete:

O Menino Jesus não recebeu______

___________________________________

___________ _______________________

___________________________________

___________________________________

_________. Sua familiaridade _______

___________________________________

___________________________________

(O objetivo é ensinar às crianças que 
tudo tem um equilíbrio: o físico, o 
mental, o social e o espiritual).

“EQUILIBRIO”

Organizar o tempo em família para 
que não falte tempo para: o culto 
familiar, exercício físico e tempo de 
leitura. 

Você gostaria de se desenvolver 
em todos os aspectos assim como 
Jesus? Então obedeça a seus pais 
quando te chamarem para fazer 
o culto ou para cumprir com as 
suas responsabilidades escolares.  
Coma também todos os legumes 
e faça exercícios físicos. Não fique 
assistindo TV por muito tempo. Os 
livros devem ser seus melhores 
amigos, especialmente a Bíblia. 
Gostaria de fazer isso? Hoje é o dia 
para se comprometer!

37. E crescia Jesus...

10 DE SETEMBRO DE 2021



VERSO

“[...]Porque não acreditou em minhas 
palavras, que se cumprirão no tempo 

oportuno” – Lucas 1:20

Você já leu alguma coisa na Bíblia que não pôde acreditar? Um 
sacerdote chamado Zacarias e sua esposa, Isabel, viviam per-
to de Jerusalém. Este casal já estava casado há muitos anos, 
mas eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril.

Um dia, enquanto Zacarias oferecia incenso no templo, o 
anjo Gabriel lhe apareceu. Zacarias estava muito assustado 
por causa do anjo, mas Gabriel falou: “Não tenha medo, Za-
carias! Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um 
filho, e você o chamará João”. Deus escolheu João para um 
trabalho especial. Mas, em vez de ser feliz ou grato, Zacarias 
hesitou, porque ele e sua esposa eram muito velhos para 
terem um filho.

O anjo respondeu: “Sou Gabriel, e estou sempre na presença 
de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas-
-novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que 
essas coisas acontecerem, pois não acreditou em minhas 
palavras, que se cumprirão no devido tempo”.

Do lado de fora, as pessoas ficaram surpresas quando soube-
ram o motivo da demora de Zacarias para sair do santuário! 
Como não conseguia falar, o sacerdote explicou tudo por meio 
de sinais e as pessoas acreditaram que ele tinha recebido uma 
mensagem de Deus.

Assim como o anjo falou, Isabel engravidou e teve um filho. 
Amigos e familiares dela vieram conhecer o bebê e se alegra-
ram com ela. Todos o chamavam de pequeno Zacarias, mas 
Isabel lhes disse: “Seu nome será João. Eles disseram: “Nin-
guém é chamado assim em sua família. É melhor chamá-lo de 
Zacarias, como o pai dele”.

Zacarias então escreveu: “Seu nome é João”. Naquele momen-
to, Zacarias foi capaz de falar novamente.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi a pergunta de Zacarias ao 
anjo quando ele lhe disse que teria 
um filho? (EGW, O Libertador, p. 50)

2. O que Zacarias disse sobre seu 
filho? (São Lucas 1:76)

(O objetivo é mostrar que a fé tem a 
ver com muitos aspectos da vida, e 
claro, com a vida espiritual).

“A FÉ É ACREDITAR”

Mostre imagens de um coração 
(órgão) e de um cérebro. Pergunte 
para a criança se ele sabe o que ess-
es órgãos são. Logo depois, pergunte 
se ela acredita que eles existem em 
seu corpo (Provavelmente falará que 
sim). Então pergunte: Você já viu 
seu coração ou seu cérebro? Assim 
como precisamos da fé para acred-
itar que esses órgãos estão mesmo 
dentro de nós, mesmo sem nunca 
termos visto eles, também precis-
amos desenvolver a fé para acreditar 
nas coisas de Deus! 

Zacarias duvidou da palavra de 
Deus dita pelo anjo. Para Deus não 
há nada impossível, mas precisa-
mos da fé, ou seja, acreditar inde-
pendentemente daquilo que vemos 
ou ouvimos.

da palavra
38. Não duvide
17 DE SETEMBRO DE 2021



VERSO

“Então uma voz dos céus disse: “Este é o 
meu Filho amado, em quem me agrado”

– Mateus 3:17

Sabia que nosso Senhor Jesus também foi batizado? Foi um 
momento especial e maravilhoso. Aconteceu nas águas do rio 
Jordão. Que o batizou foi um homem chamado João Batista, 
que era um profeta e gostava de pregar e batizar. Ele queria 
que as pessoas mudassem e abandonassem o mal, por isso o 
tema central da sua pregação era o arrependimento.

Um dia, enquanto pregava e apelava ao batismo, Jesus apa-
receu. Quando João o viu, ficou surpreso e muito animado, 
porque também tinha pregado sobre ele. Foi nesse momento 
que algo inesperado aconteceu. O Senhor Jesus pediu para 
ser batizado. Dá para acreditar? João Batista ficou muito apre-
ensivo e disse-lhe que não podia fazer isso, pois sabia que Ele 
era o Filho de Deus. No entanto, Jesus lhe disse que o batismo 
era uma ordem divina e que ele deveria obedecer. Além disso, 
serviria de exemplo para todos os cristãos.

Foi nesse momento que João submergiu o Senhor Jesus, bati-
zando-o à vista de todas as pessoas que estavam às margens 
do rio. Quando Jesus saiu da água, algo mais surpreendente 
aconteceu. O céu se abriu e uma luz muito brilhante apareceu; 
como um raio, ela desceu e ficou em cima do Senhor Jesus. 
Essa luz tinha a forma de uma pomba. As pessoas abriram os 
olhos muito chocadas e, no meio daquele momento celestial, 
a voz do Pai foi ouvida dizendo: “Este é o meu amado Filho e 
estou muito feliz com ele”.

Você gostaria de ter ouvido o que o Pai Celestial falou nesse 
momento para Jesus? Seguindo o exemplo de Jesus, também 
devemos nos preparar para esse compromisso público com 
Deus. Se você não for batizado, gostaria de se preparar para 
esse momento especial também? Se assim for, converse com 
seus pais para que eles possam ajudá-lo e em breve você 
possa ser batizado.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia página 59 do livro O Libertador e 
complete:

João ficou profundamente _________

___________________________________.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________ (Jo 1:29).

(O objetivo é lembrar e incentivar 
a criança a tomar decisões impor-
tantes em relação ao batismo).

“MEMÓRIAS”

Conversem com seus pais sobre o 
batismo deles, ou o batismo de al-
guém próximo, e compartilhem suas 
experiências: Quem o batizou? Onde 
foi? Em que ano? Quantos anos você 
tinha? O que sentiu?

Você gostaria de ter ouvido o 
que o Pai Celestial falou nesse 
momento para Jesus? Seguindo 
o exemplo de Jesus, também 
devemos nos preparar para esse 
compromisso público com Deus. 
Se você não for batizado, gostaria 
de se preparar para esse momento 
especial também? Se assim for, 
converse com seus pais para que 
eles possam ajudá-lo e em breve 
você possa ser batizado.

39. Sinta-se amado

24 DE SETEMBRO DE 2021



VERSO

“Jesus lhe disse: ‘Retire-se, Satanás! Pois 
está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e 

só a ele preste culto’” – Mateus 4:10

Você já foi tentado a fazer coisas erradas? Por exemplo, você 

sabe que deve fazer as tarefas da escola, mas imagine que 

nesse exato momento está sendo transmitido seu programa 

favorito e você decide assistir à televisão ao invés de fazer as 

tarefas. Depois que Jesus foi batizado, foi para o deserto orar. 

E esteve lá por tanto tempo que começou a sentir fome (fazer 

o som de um estômago faminto.)  Ele não tinha comido nada 

porque se dedicou a orar e estar a sós com seu Pai.

De repente, Satanás apareceu diante dele e disse: “Se você é o 

Filho de Deus, faça essas pedras se tornarem pão”. Claro que 

Jesus tinha poder para fazer isso, ele era o filho de Deus! Mas 

respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas 

de toda Palavra que procede da boca de Deus’”.

Depois, Satanás levou Jesus ao topo do Templo de Jerusa-

lém, e disse-lhe: “Se você é o Filho de Deus, jogue-se para 

baixo e Deus enviará seus anjos para salvá-lo”. Mas Jesus 

respondeu: “Também está escrito: Não ponha à prova o Se-

nhor, o seu Deus”.

Finalmente, o levou para uma montanha muito alta e mostrou-

-lhe tudo ao seu redor. Tudo isto te darei, se te prostrares e me 

adorares.” Jesus disse: “Vá embora, Satanás! Pois está escrito: 

‘Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto’”.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quanto tempo Jesus ficou no 
deserto? (Mateus 4:2)

2. Por que Jesus foi para o deserto? 
(EGW, O Libertador, p. 60)

3. Por que Jesus não fez nenhum 
dos milagres que Satanás lhe pediu? 
(EGW, O Libertador, p. 62)

(O objetivo é lembrar as tentações 
de Jesus e como Ele as superou).

“ORGANIZANDO”

Classifique e complete

TENTAÇÕES N° DE 
ORDEM

RESPOSTA DE 
JESUS

Atirar-se do alto 
do templo

Adorar a Satanás

Transformar 
pedra em pão

Diante de qualquer tentação que 
Satanás lhe propôs fazer, Jesus 
respondeu sem duvidar com um 
“está escrito”. Jesus conhecia 
muito bem as Escrituras, por isso 
Ele as repetia e as praticava. Ele 
não deixou Satanás lhe dizer o que 
fazer. Será que isso pode aconte-
cer conosco? Sim! Seremos tenta-
dos muitas vezes. Mas, para não 
cair na tentação, devemos estudar 
bem a Bíblia, e não importa o que 
os outros pensem, nunca devemos 
fazer coisas más ou coisas que 
não estão de acordo com a Bíblia. 
Assim seremos felizes.

40. A atenção

1 DE OUTUBRO DE 2021



VERSO

“És tu aquele que haveria de vir ou devemos 
esperar algum outro?” – Mateus 11:3

Você se lembra que há duas semanas falamos do batismo 

de Jesus? Foi um momento muito especial, não é? Bem, hoje 

falaremos um pouco mais sobre o homem que o batizou. Este 

homem, que também era um profeta, se chamava João Batista 

e era filho de Zacarias. João era o filho daquele sacerdote que 

ficou mudo porque não acreditou que poderia ter filhos com 

sua esposa Isabel. 

Infelizmente, por pregar o Evangelio de Deus, João Batista foi 

preso e colocado na cadeia. Ele ficou lá por vários dias, e por 

causa disso, seu ânimo decaiu e ele começou a duvidar se 

Jesus era realmente o Messias esperado, o libertador. Então 

enviou alguns mensageiros para perguntar a Jesus: “És tu 

aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?”.

Quando os mensageiros foram até Jesus, fizeram-lhe a per-

gunta e o Senhor respondeu: “Voltem e contem a João o que 

vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, 

os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, 

os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evan-

gelho”. Vocês sabiam que essas palavras já foram escritas 

muitos anos antes? Tudo o que Jesus estava fazendo era ler 

uma profecia que estava na Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia nos 

ajuda a esclarecer dúvidas sobre Deus. 

João Batista então confirmou que tudo o que a Bíblia dizia era 

verdade e, embora ele estivesse passando tempos difíceis, 

sua fé cresceu e cresceu mais e mais.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia e responda

1. Em que verso estão as pala-
vras de Jesus para João Batista?  
(Isaías 35)

2. De que maneira Jesus respondeu 
a dúvida de João? (Mateus 11:4)

(O objetivo é lembrar coisas que 
nos trazem alegrias mesmo nas 
dificuldades).

“ENCENAÇÃO”  

Faça uma peça de uma história 
bíblica que lhe traz muita alegria e 
confiança nas promessas de Deus.

Você gosta das histórias bíblicas? 
Elas são muito emocionantes e 
nos ensinam bastante. Acima de 
tudo, elas nos dão força em tempos 
difíceis. Mas, o mais importante é 
que a Bíblia nos ajuda a acreditar 
e confiar mais em Deus para não 
nos afastarmos de seus caminhos. 
Nunca pare de estudar a Bíblia! 
Gostaria de tomar essa decisão?

dúvidas
41. Esclarecendo
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VERSO

“[...]Façam tudo o que ele lhes mandar...” 
– João 2:5

Você gosta de reuniões: aniversários, casamentos ou reuniões 

familiares? Como se sente nessas reuniões? Hoje veremos 

que Jesus também gostava de estar em reuniões sociais para 

desfrutar e se alegrar.

Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamen-

to. Maria, sua mãe, também foi convidada. O casamento era 

de uns parentes. No passado, as celebrações de casamento 

duravam muitos dias. Enquanto celebravam com todos os 

convidados, o vinho acabou, e isso era muito terrível! (Era suco 

de uva sem fermentar) Não era para isso acontecer! Maria 

sabia que Jesus poderia ajudar, se aproximou dele e disse-lhe: 

“O vinho acabou”.

Jesus estava pronto para ajudar e foi até onde os servos esta-

vam. Maria disse-lhes para fazer tudo o que Ele mandasse. E 

isso foi o que aconteceu! Jesus pediu para aos servos enche-

rem os potes com água e depois levá-los ao dirigente da festa. 

Quando ele experimentou o que estava dentro do pote, disse 

ao noivo: Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que 

os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido; 

mas você guardou o melhor até agora”. Jesus converteu a 

água em vinho!

Quando os convidados começaram a falar sobre a qualida-

de do vinho, os servos contaram quem tinha feito o milagre! 

Quando procuraram Jesus para lhes fazerem perguntas, des-

cobriram que ele tinha ido embora silenciosamente..

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quantos litros de água cabiam 
nos potes?  (João 2:6)

2. Por que Cristo fez esse milagre 
“tão simples”? (EGW, O Libertador, 
p. 78, primeiro parágrafo)

(Ensine à criança que é importante 
valorizar as pequenas alegrias que 
Deus nos dá).

“DEUS NOS FAZ FELIZES”

Desenhe um rosto feliz e escreva 
algumas coisas que Deus fez para 
alegrar você.

Jesus sempre se preocupa conos-
co. Nessa ocasião, ele queria que os 
noivos tivessem alegria total e que 
percebessem a fé que Maria tinha 
nEle. Os servos que obedeceram a 
sua Palavra, fazendo tudo o que Ele 
pediu, viram o grande milagre: sim-
plesmente água transformada em 
vinho. A Palavra de Deus tem poder. 
Se acreditarmos como Maria e obe-
decemos como os servos, teremos 
alegria como todos os convidados 
do casamento tiveram.

42. Palavra poderosa
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VERSO

“[...]Não pegamos nada. Mas, porque 
és tu quem está dizendo isto, vou 

lançar a rede”  – Lucas 5:5

Jesus já havia feito grandes milagres em lugares diferentes. 

As pessoas gostavam de ouvi-lo pregando a Palavra de Deus 

e ver cada milagre que ele realizava. Certo dia, Jesus estava 

na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta 

dEle para ouvir a mensagem de Deus. Jesus, vendo dois bar-

cos na costa, pegou um deles, que era de Simão, e pediu-lhe 

que o afastasse um pouco da praia.

Ele se sentou naquele barco e começou a ensinar. Quando ter-

minou, disse a Simão: “Leve o barco para o lago e então joguem 

as redes para pescar”. Mas Simão respondeu: “Mestre, nós 

trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o 

Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer”.

E olha a surpresa! Eles pegaram um monte de peixes, foram 

tantos que a rede estava se arrebentando. Então fizeram um 

sinal para os companheiros que estavam no outro barco para 

que eles fossem ajudá-los. Eles vieram e os dois barcos fica-

ram com tantos peixes, que pareciam afundar.

Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos muito admirado e 

disse: “Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador!”, e 

todos eles fizeram o mesmo. Então, Jesus respondeu: “Não 

tenha medo! De agora em diante você vai pescar gente”. E 

deixando tudo, eles o seguiram.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. O que os pescadores estavam 
fazendo na praia? (Lucas 5:2)

2. Por que Pedro estava desanima-
do? (EGW, O Libertador, p 138, 1ª 
coluna)

(O objetivo é lembrar, através dess-
es peixes, a história do chamado de 
Jesus aos discípulos).

“PEIXE E PESCADORES”

1. Corte uma longa tira de papel;

2. Dobre o papel para deixá-lo em 
forma de retângulo;

3. Desenhe um peixe em uma das 
bordas do retângulo;

4. Corte os desenhos. Você tem que 
ter cuidado com as bordas para elas 
não se separarem;

5. Aquele que conseguir acertar, sem 
que os peixes fiquem soltos, será o 
melhor pescador.

Durante toda a noite, separados de 
Cristo, eles ficaram muito tristes e 
desencorajados não só porque não 
conseguiram pescar nada, mas por 
causa de todos os seus problemas. 
Jesus, porém, mostrou-lhes, através 
deste milagre, que sua Palavra é 
poderosa e pode animar e encorajar 
qualquer coração triste. Então, dian-
te de qualquer situação que acon-
tecer com você, lembre-se de dizer 
tudo a Deus em oração e ouvir sua 
resposta através da leitura da Bíblia, 
e o maior milagre que você terá será 
paz e alegria em seu coração.

na palavra
43. Confiando
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VERSO

“Quem ouve estas minhas palavras 
e as pratica é como um homem 
prudente[...]” – Mateus 7:24

Jesus gostava de contar parábolas, que eram histórias que ti-

nham um ensinamento. Um dia, quando falava das Escrituras, 

Ele terminou sua conversa com a seguinte parábola:

Havia dois homens, um prudente e um tolo. O prudente cons-

truiu sua casa sobre a rocha e o tolo construiu na areia. Então 

vieram chuvas muito fortes, transbordaram os rios e ventos 

sopraram sobre a casa do prudente, mas sua casa não caiu. 

Resistiu porque foi construída sobre a rocha. A mesma coisa 

aconteceu na casa do tolo, chuvas caíram, transbordaram os 

rios, e os ventos sopraram. No entanto, sua casa caiu porque 

ele a construiu na areia.

Por que isso aconteceu? Aqui está uma pequena explica-

ção: construir na areia não é o mesmo que construir sobre a 

rocha. A rocha é ideal porque é uma superfície estável; já a 

areia, em caso de um forte tremor, se comporta quase como 

água, é instável! 

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quais são as duas coisas impor-
tantes para quem lê a Palavra de 
Deus? (Mateus 7:24)

2. Por que você acha que Jesus 
contou esta parábola?

(O objetivo é mostrar exemplos 
das duas atitudes mostradas na 
parábola).

“ROCHA OU AREIA?”

Escreva no lado de cada declaração: 
R, se isso significa construir sobre a 
rocha; e A, se for sobre a areia.
• Ler a Bíblia juntos (__)
• Ir na Igreja (__)
• Jogar a culpa em outra pessoa por 
um erro meu (__)
• Fazer as tarefas do lar (__)
• Mostrar respeito pelos outros (__)
• Dizer a verdade (__)
• Ficar calado quando o amiguinho 
está sofrendo bullying (__)
• Trapacear na prova (__)
• Dizer palavrões (__)
• Brincar bonitinho com seu irmão ou 
irmã (__)
• Compartilhar com outros (__)
• Passar muito tempo no vídeo game 
(__)
• Pegar algo que não é seu (__)
• Orar todas as manhãs e noites (__)

Aqueles que leem e praticam a 
Palavra de Deus são como o homem 
prudente, eles constroem sua vida 
na rocha, que é Jesus. Por outro 
lado, aquele que ouve ou lê a Bíblia, 
mas não a pratica, é como o homem 
tolo e sua vida pode ser destruída. 
Com qual você quer se parecer?

prudente
44. O homem
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VERSO

“[...]Não estava queimando o nosso coração, 
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha 

as Escrituras?” – Lucas 24:32

Por alguns dias, os discípulos estiveram muito tristes com a 
morte de Jesus. Agora quem os ensinaria? Quem os amaria 
como Ele?

Dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado 
Emaús perto de Jerusalém. Eles estavam conversando a res-
peito de tudo o que havia acontecido. Enquanto falavam, um 
estranho começou a caminhar junto deles, era Jesus, mas eles 
não o reconheceram.

Jesus perguntou-lhes: “O que é que vocês estão conversando”. 
Surpresos por tal pergunta, Cleopas respondeu: “Você é o único 
em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos 
dias?”. Então eles começaram a explicar-lhe sobre a prisão e 
morte de Jesus na cruz e que, no terceiro dia, algumas mulhe-
res foram para seu túmulo e não encontraram o corpo.  

Jesus começou a explicar-lhes que tudo isso aconteceu para 
que se cumprisse o que estava escrito sobre Ele nas escritu-
ras, que Ele morreria pelos pecados do povo. 

Quando chegaram ao povoado, Jesus fez como quem ia para 
mais longe, mas os dois homens insistiram para que ele ficas-
se porque já era muito tarde. Então, Jesus entrou na casa com 
eles, sentou-se, partiu o pão e deu graças a Deus. Esse jeito de 
orar parecia tão familiar! Pera aí... Era seu amigo Jesus!  Que 
maravilha! O mesmo Jesus que estava com eles! Ficaram tão 
animados, mas no mesmo momento Jesus desapareceu. Os 
dois se olharam surpresos com o que aconteceu e disseram 
um ao outro: “Não parecia que o nosso coração queimava den-
tro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava 
as Escrituras Sagradas?”.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

Leia Lucas 24:33-35, e responda:

1. O que fizeram os discípulos 
quando perceberam que era Jesus? 

2. Como os outros discípulos rece-
beram a notícia?

(O objetivo é aprender a reconhecer 
a voz de quem fala).

QUEM FALOU?

1. Use uma venda para cobrir os 
olhos dos participantes.

2. Então alguém da família deve falar 
uma palavra ou fazer um som.

3. A pessoa vendada terá que adivin-
har quem falou.

4. Ganha aquele que reconhecer a 
voz rapidamente.

O próprio Jesus apareceu para 
aqueles homens, pois desejava 
animá-los e tirar o sentimento de 
tristeza. Eles ficaram tão animados 
que pediram para Jesus ficar para 
o jantar, e foi lá que o reconhece-
ram. Na Bíblia, também podemos 
escutar o próprio Deus falar através 
de cada palavra escrita, e assim nos 
sentiremos encorajados, felizes, e 
nossos corações queimarão como 
o dos discípulos.

de Emaús
45. O caminho
5 DE NOVEMBRO DE 2021



VERSO

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins da terra”– Atos 1:8 

Após sua ressurreição, Jesus ficou com seus discípulos por 

mais alguns dias com a ideia de incentivá-los e continuar a ensi-

ná-los. Mas chegou o momento dele se despedir e subir ao Céu. 

Os discípulos, mesmo com saudade, estavam fortalecidos e 

se reuniram para celebrar o dia do Pentecostes. Quando, de re-

pente, veio um grande barulho e a casa encheu-se de um vento 

forte. Instantaneamente, todos os discípulos começaram a 

falar em outras línguas.

Pelo barulho forte, muitas pessoas vieram ao local e começa-

ram a ouvir os discípulos falando. Apesar de serem estrangei-

ros, eles os entendiam perfeitamente. Todos ficaram surpre-

sos e disseram: “Não são todos os que estão aqui galileus? 

Como conseguimos entendê-los? O que isso significa?”.

Mas outros zombavam, dizendo: “Esse pessoal está bêbado!”. 

Pedro, portanto, levantou-se e em voz bem alta disse que eles 

não estavam bêbados, mas que foi o Espírito Santo que os fez 

falar assim. E disse-lhes também que Cristo viveu e morreu 

por amor a eles.

Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e pergunta-

ram a Pedro e aos outros apóstolos: “Irmãos, o que devemos 

fazer?” Pedro lhes disse: “Arrependam-se e sejam batizados, e 

vocês receberão o Espírito Santo”.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Que línguas falaram os discípu-
los? (Atos 2:9-11)

2. O fizeram aqueles que ouviram a 
Palavra? (Atos 2:41-42)

(O objetivo é que, assim como os 
discípulos, nós também possamos 
testemunhas do amor de Deus).

“TESTEMUNHAS”

Faça um desenho de uma história 
da Bíblia, tire uma foto e envie numa 
mensagem para um de seus amigos. 
Você também pode adicionar uma 
mensagem curta.

Pedro e todos os discípulos come-
çaram a falar de forma direta sobre 
tudo o que ouviram e viveram com 
Jesus, e, assim, foram testemu-
nhas para contar aos outros sobre 
o amor de Deus. Nós, apesar de 
não escutarmos Jesus falar direta-
mente, podemos ler sua Palavra e 
aprender a cada dia mais, para que 
possamos ser testemunhas e con-
tar aos outros sobre seu amor. Você 
quer fazer isso? Vamos orar.

46. Testemunhas
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VERSO

“Ele respondeu: ‘Como posso entender se alguém 
não me explicar?’ Assim, convidou Filipe para subir 

e sentar-se ao seu lado.” – Atos 8:31

Você gosta de ler a Bíblia? Você entende o que lê? Algumas pes-
soas gostam de ler a Bíblia, mas nem todos a entendem. Após 
a morte de Estêvão, que havia sido apedrejado por acreditar em 
Jesus, os cristãos deixaram Jerusalém fugindo a outros lugares 
para salvar suas vidas e continuar a pregar a Palavra de Deus.

Então Filipe foi para Samaria e pregou sobre Cristo. Estando lá, 
o Senhor disse-lhe: “Apronte-se e vá para o Sul, pelo caminho do 
deserto”. Como Filipe era muito obediente, fez como o Senhor 
lhe disse, e chegando lá encontrou um etíope que era o encarre-
gado dos tesouros da rainha dos etíopes.

O etíope tinha ido adorar em Jerusalém e estava voltando na 
sua carruagem lendo na Palavra de Deus, um texto do profeta 
Isaías. Filipe correu ao lado da carruagem e perguntou-lhe: 
“Você entende o lê?”. A resposta do etíope foi direta: “Como eu 
poderia entender se ninguém me explica?”. 

Então, Filipe explicou-lhe sobre Jesus e seu evangelho. Enquan-
to o etíope ficava surpreso com tudo o que estava aprendendo, 
chegaram até um lugar onde havia água e o etíope disse: “Aqui 
tem água, será que eu não posso ser batizado?”. Filipe lhe disse: 
“Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode”. O etíope 
respondeu: “Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus”. 
Então ele ordenou que a carruagem parasse, os dois desceram 
para a água, e Filipe o batizou. Depois de subir da água, Filipe 
desapareceu, e o etíope nunca mais o viu, mas ele seguiu seu 
caminho muito feliz.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Qual foi a passagem bíblica que o 
etíope não entendeu? (Atos 8:32-33)

2. De quem Filipe estava falando? 
(Atos 8:35)

3. Qual foi a decisão que o etíope 
teve que tomar para ser batizado? 
(Atos 8:37)

(Ensine à criança que é normal ter 
dúvidas da Bíblia, o importante e 
procurar por respostas).

“ENIGMAS”

Pesquisem juntos estes versos e 
resolvam os seguintes enigmas 
dizendo seus significados:

1. Mateus 5:38

2. Ezequiel 18:2

3. Lucas 6:29

O que você faz  nas vezes que 
não entende algumas palavras ou 
histórias da Bíblia? É sempre bom 
perguntar à mamãe ou ao papai 
as palavras que você não entende 
e juntos pesquisar na Bíblia ou 
dicionário. Você não deve ficar com 
dúvidas! Seja como o etíope e você 
será capaz de entender muito mais 
coisas sobre a Palavra de Deus.

o que lê?
47. Você entende
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VERSO

“ Logo começou a pregar nas sinagogas que 
Jesus é o Filho de Deus” – Atos 9:20

Você já viu a transformação de uma borboleta? (Se possível, 
mostre-a em imagens). Primeiro, ela é uma lagarta; depois, um 
casulo, para então se transformar em uma maravilhosa bor-
boleta. Hoje falaremos sobre a transformação de um homem 
muito especial.

Saulo de Tarso era um homem que estava sempre carrancu-
do (Imite-o) porque havia muitos cristãos que falavam sobre 
Jesus. Ele sabia que muitos tinham fugido para uma cidade 
chamada Damasco.  Por esse motivo, Saulo pediu ao sumo 
sacerdote uma carta para ir lá e prender todos os cristãos. 
Que terrível! Muitos seguidores de Jesus seriam encarcerados! 

Mas na estrada a caminho de Damasco, de repente, uma luz 
brilhante cobriu-o e ele caiu no chão. Uma voz falou: “Saulo, 
Saulo, por que você me persegue?”. “Quem é você Senhor?”, 
respondeu Saulo com medo. A voz novamente falou com 
ele: “Eu sou Jesus, aquele que você persegue”. Então, Jesus 
mandou ele entrar na cidade e encontrar um homem chamado 
Ananias para curá-lo.  

Quando tentou levantar-se, Saulo percebeu que tinha ficado 
cego. Os que o acompanhavam tiveram que ajudá-lo a entrar 
na cidade, Saulo ficou na casa de um homem chamado Judas, 
e por três dias ele não comeu nem bebeu água. Ananias, um 
servo de Deus, recebeu instruções dEle sobre o que fazer com 
Saulo, embora no início ele estivesse com medo. Deus lhe 
disse para não temer, já que Saulo seria um instrumento para 
salvar muitas pessoas.  

Ananias curou Saulo. No mesmo instante, umas coisas pare-
cidas com escamas caíram dos seus olhos, e ele pôde ver de 
novo. Saulo, que foi batizado e alimentado para ter força, ime-
diatamente começou a falar sobre Cristo. Para muitos discípu-
los de Cristo, foi difícil acreditar na conversão de Saulo, porém 
viram como ele falava e como se tornou um grande pregador 
em diferentes lugares, além de escritor. Ele recebeu um novo 
nome: de Saulo, passou a ser chamado de Paulo.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Como os judeus reagiram ao ver 
Paulo pregando? (Atos 9:21)

2. Quem ajudou os discípulos a 
aceitarem Paulo?  (Atos 9:27)

3. O que Saulo fez durante os três 
dias após seu encontro com Jesus 
(EGW, Os Embaixadores, p. 59)

(O objetivo é mostrar como Deus 
nos transforma).

“TRANSFORMADOS”

 Desenhe o processo de transfor-
mação de uma borboleta para lem-
brar como Deus também pode nos 
transformar.

Se Paulo era um estudioso das 
Escrituras, por que não acredita-
va em Jesus? Por que ele estava 
perseguindo cristãos? Você acha 
que o encontro com Jesus mudou 
Paulo? Quando estudamos a Bíblia 
todos os dias é como se tivésse-
mos um encontro com Cristo, então 
deixamos de ser os mesmos de 
sempre: não reclamamos mais, não 
brigamos e não ficamos chateados. 
Se deixarmos Jesus sempre falar 
conosco, nossas vidas serão dife-
rentes e poderemos ser instrumen-
tos de amor e paz para os outros 
como Paulo foi.

Deus transforma
48. A palavra de
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VERSO

“Eles responderam: “Creia no Senhor 
Jesus, e serão salvos, você e os de sua 

casa”– Atos 16:31(RVR 1960)

Você já ficou num quarto com a porta trancada querendo sair 
e não conseguiu? Como você se sentiu? Hoje falaremos de 
dois homens que foram presos, espancados, mas mesmo 
assim cantaram louvores a Deus com alegria.

Em Filipos havia uma moça dominada por um espírito mau 
que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito 
dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Um dia, quando 
Paulo e Silas estavam indo para o lugar da oração, aquela 
garota saiu e começou a segui-los, gritando atrás deles. Por 
fim, Paulo virou-se para ela e ordenou ao espírito: “Pelo poder 
do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta 
moça!”. E, no mesmo instante, o espírito saiu. Mas, quando 
seus donos descobriram, ficaram chateados, pegaram Paulo 
e Silas e os levaram diante das autoridades dizendo coisas 
falsas sobre eles.  

As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os 
azotaram! Que injusto! Depois, jogaram os dois na cadeia e 
prenderam os pés deles. Mas Paulo e Silas ao invés de ficarem 
tristes ou zangados, começaram a cantar e todos os prisio-
neiros podiam ouvi-los. De repente, à meia-noite, houve um 
terremoto tão forte que até os portões da prisão se abriram.  

Quando o carcereiro acordou, ele pensou que os prisioneiros 
tinham escapado, então puxou sua espada para tirar a própria 
vida. Mas Paulo gritou bem forte: “Não faça isso! Todos nós 
estamos aqui!”. O carcereiro pediu que lhe trouxessem uma 
luz e quando viu que todos os prisioneiros estavam em seu 
lugar, tremendo, se jogou aos pés de Paulo e Silas.  Ele os tirou 
de lá e disse: “O que devo fazer para ser salvo?”. Eles respon-
deram: “Creia no Senhor Jesus e você será salvo junto com 
as pessoas da sua casa”.  Paulo e Silas falaram da Palavra de 
Deus para ele e sua família e, por isso, o carcereiro ficou grato 
por tudo: lavou as feridas deles e foi imediatamente batizado 
com toda a sua família.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Quais palavras gritava a moça 
que seguia Paulo e Silas incomo-
dando-os? (Atos 16:17)

2. O que foi que o carcereiro viu na ati-
tude de Paulo e Silas que o comoveu? 
(EGW, Os Embaixadores, p. 103)

(O objetivo é lembrar louvores e 
ter sempre um cântico no coração, 
mesmo em tempos difíceis).

“LOUVANDO”

Acenda um fósforo e cante todas as 
músicas que puder até ele se apa-
gar. Se a criança for muito pequena, 
faça com um cronômetro por um 
tempo limitado.

Mesmo sofrendo fisicamente pela 
dor, Paulo e Silas falavam de Jesus 
através de seus louvores, e não 
deixaram o carcereiro se matar, mas 
pregaram a Palavra de Deus para 
ele e sua família. Às vezes, coisas 
tristes acontecem conosco, mas se 
acreditarmos na Palavra de Deus e 
lembrarmos de suas promessas, en-
tão louvaremos e compartilharemos 
do Seu amor com as pessoas. Você 
gostaria de fazer isso?

mas livres
49. Encarcerados
3 DE DEZEMBRO DE 2021



VERSO

“[...] Receberam a mensagem com grande interesse, 
examinando todos os dias as Escrituras, para ver 

se tudo era assim mesmo”– Atos 17:11

Você gosta de histórias bíblicas? Você gosta mais de ouvi-las 
ou de lê-las? Paulo sempre gostou de pregar sobre a Palavra 
de Deus. Onde quer que ele fosse, sempre encontrava pessoas 
que prestavam atenção às suas palavras. No entanto, outros 
interpretavam mal o que ele dizia.  

Um dia viajou para Tessalônica junto a Silas, e juntos en-
contraram homens que estavam dispostos a ouvir a Palavra 
de Deus. Então, eles começaram a ensiná-los por três dias 
sobre a Bíblia. Os homens ficaram muito empolgados com 
o Evangelio de Deus! Na cidade, também havia judeus que 
não concordavam com seus ensinamentos e, motivados pela 
inveja, começaram a agitar as pessoas da cidade e confundir 
a outros para ficarem contra eles. Finamente, Paulo e Silas 
viajaram para Bereia, onde as pessoas estavam dispostas a 
ouvir a Palavra de Deus.

Ao anoitecer, Paulo e Silas entraram na sinagoga dos judeus 
e ficaram felizes por poderem ensinar a Palavra de Deus 
também ali.

As pessoas daquela cidade foram mais bem-educadas do que 
as de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande 
entusiasmo. Eles examinavam as Escrituras todos os dias 
para ver se o que Paulo dizia era realmente verdadeiro.

Muitos acreditaram não somente pelas palavras de Paulo, mas 
por terem procurado na Bíblia as verdades que ele pregava.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. O que aconteceu quando Paulo 
e Silas pregaram aos bereanos? 
(Atos 17:12)

2. Quem ficou para ensinar em Be-
rea depois que Paulo foi embora? 
(Atos 17:14)

3. Por que Paulo teve que ir embo-
ra? (EGW, Os Embaixadores, p. 110) 

(O objetivo é aprender, como os 
bereanos, a confirmar, através das 
Escrituras, o que ouvimos delas).

“CHECANDO”

Procure na Bíblia se os seguintes 
acontecimentos foram verdadeiros:

- Uma jumenta falou (Números 
22:28)

- O sol parou (Josué 10:13)

- Eliseu foi chamado de “careca” (2 
Reis 2:23)

Os bereanos não só ouviram o 
que Paulo, Silas e Timóteo lhes 
contaram, mas também procura-
ram nas Escrituras cada palavra 
para ver se o ensino era verdadei-
ro. Como é bom escutar histórias! 
Mas não se esqueça que é melhor 
estudar na Bíblia o que você ouve 
para nunca ser enganado.

é verdade
50. Vamos ver se
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VERSO

“Então subiu novamente, partiu o pão e 
comeu. Depois, continuou a falar até o 
amanhecer e foi embora” – Atos 20:11

Paulo gostava de compartilhar com os outros a Palavra de 
Deus e em todos os lugares onde estava ele tentava falar do 
Evangelio. Um dia, Paulo estava fazendo um discurso para os 
discípulos em Trôade. Ele sabia que não os veria novamente 
por muito tempo, então continuou falando até meia-noite.

Sentado numa janela estava um jovem chamado Êutico. 
Enquanto escutava a Paulo, ele começou a bocejar. Não que a 
reunião tenha sido chata, pois todos gostavam de ouvir Paulo, 
mas tinha sido um dia muito longo para Êutico! Então ele 
tentou movimentar-se para tirar o sono, girou um pouco para 
a direita, depois para a esquerda, mas bocejou novamente. De 
repente, sem perceber, ele adormeceu. E “boomp”!  Se escutou 
o barulho de um golpe.

Alguém gritou: Êutico! Não! Êutico caiu da janela! Todos 
olharam para baixo pela janela, o jovem tinha caído do terceiro 
andar!  As pessoas rapidamente correram para ajudá-lo, mas 
era tarde demais, a queda tinha sido muito grave e a batida, 
mortal. Sim, Êutico tinha morrido, muitos estavam tristes, 
outros choraram.

Mas Paulo se aproximou do jovem, abaixou-se, o abraçou e 
disse: “Não se preocupem, ele está vivo!”. Todos subiram as 
escadas de novo e entraram na sala de reunião novamente. 
As pessoas estavam bem acordadas depois desse susto! 
Elas ouviram atentamente Paulo, que continuou a pregar para 
seus amigos.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Por que Paulo ficou tanto tempo 
pregando? (Atos 20:7)

2. Como as pessoas se sentiram 
depois do milagre de Paulo? (Atos 
20:12)

(Ensine à criança que é impor-
tante ouvir a palavra de Deus).

“ÊUTICO”

Um adulto deve desenhar um 
rosto com os olhos fechados, os 
pequenos devem adicionar olhos 
abertos e uma frase para lem-
brá-los da importância de estar 
atento à Palavra de Deus.

É importante ficar acordado 
na escola, certo? Às vezes, há 
alguns que dormem durante as 
aulas, mas se você quer aprender 
alguma coisa, você tem que ficar 
acordado. Do mesmo jeito é se 
formos à igreja ou a algum lugar 
onde a Bíblia é estudada. Para 
isso, você deve sempre descansar 
bem antes e estar acordado ao 
estudar a Bíblia.

51. Cansado demais
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VERSO

“Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, 
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação 
mediante a fé em Cristo Jesus.” – 2 Timóteo 3:15

Você gosta de ouvir histórias da Bíblia? Qual é sua história 

preferida? Há muito tempo, Lóide contava as belas histó-

rias da Bíblia para sua filhinha Eunice, e a fazia entender as 

coisas importantes da Palavra de Deus. Eunice cresceu e se 

casou. Logo teve um lindo filho a quem chamou de Timóteo.  

Ela, aprendeu tudo o que sua mãe ensinou, e assim educou a 

Timóteo no mesmo caminho. Vovó Lóide também comparti-

lhou com Timóteo tudo o que viveu e ouviu falar de Jesus.

Logo Timóteo tornou-se jovem e conheceu Paulo, que era 

como um pai espiritual para ele. Fizeram muitas viagens 

juntos! Paulo pediu a Timóteo para ficar apoiando a igreja de 

Éfeso, enquanto ele continuava as viagens para compartilhar 

a Palavra de Deus.  

Quando Paulo esteve na cadeia, uma de suas últimas cartas 

foi para seu amado “filho” Timóteo. Nela, Paulo o encorajou a 

continuar falando de Cristo, a não se envergonhar do Evange-

lho e também a encorajar outros, assim como ele fez, porque 

a Bíblia o fez sábio para a salvação.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Onde Paulo e Timóteo se con-
heceram? (Atos 16:1-3)

2. De que forma Provérbios 22:6 se 
relaciona com essa história?  

(O objetivo é ensinar como é im-
portante aprender versos desde 
a infância).

“DECORANDO”

Repitam de cor alguns versos da 
Bíblia para descobrirem o quanto 
vocês conhecem as Escrituras. 
Se você não souber nenhum, 
aprenda um. Por exemplo, 
decore o Salmo 23 durante todas 
as noites da semana.

Você já percebeu quão importan-
te é aprender da Palavra de Deus 
desde criança? Timóteo cresceu 
escutando os conselhos da sua 
avó e sua mãe. Ele não se afas-
tou de Deus porque sempre lia as 
Escrituras. O Senhor permitiu que 
Timóteo conhecesse Paulo e ele 
se tornou um grande missionário, 
compartilhando a Palavra de Deus 
com outros. Você também, mesmo 
sendo criança, pode falar de Deus 
se estudar a Bíblia e se dispor a ser 
missionário onde estiver! 

52. Desde criança
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VERSO

“[...] O que vimos com os nossos olhos, [...] 
isto proclamamos a respeito da Palavra 

da vida.” –1 João 1:1

Você tem um melhor amigo? Você gosta de passar tempo com 
ele? Qual é o nome dele? Hoje vamos falar sobre uma pessoa 
que tinha um amigo muito especial. Seu nome era João e, 
quando ele era muito jovem, foi chamado por Jesus, que lhe 
disse: “Siga-me”. Ele trabalhava como pescador com seu irmão 
Tiago e seu pai Zebedeu, e também era colega de Pedro. João, 
Tiago e Pedro seguiram Jesus imediatamente. Caminharam 
com Ele durante toda a sua vida, pois eles eram seus discípulos. 
De povoado em povoado, de cidade em cidade, eles pregavam a 
Palavra de Deus. João amava muito Jesus! 

Certa vez, quando Jesus não foi recebido em Samaria, João 
e seu irmão queriam pedir fogo do céu para que toda a cida-
de se queimasse. Mas Jesus lhes disse: “Não, não; não pen-
se assim, eu amo as pessoas desta cidade também, mesmo 
que eles não me amem”.

Em outra ocasião, João, Tiago e sua mãe pediram a Jesus 
algo especial: “Gostaríamos de sentar ao seu lado no Céu, 
um à direita e outro à esquerda”. Respondendo, Jesus disse 
“Eu não tenho o direito de escolher quem vai se sentar à mi-
nha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou 
esses lugares e Ele os dará a quem quiser”. Certamente eles 
pediram isso porque queriam estar perto de Jesus. Você 
também quer estar perto de Cristo? 

João seguiu Jesus durante toda a sua vida. Primeiro, andou jun-
to enquanto Ele estava na Terra. Depois, quando Jesus foi para 
o Céu, João viajou por lugares diferentes pregando a Palavra de 
Deus e deixou tudo registrado num livro. Qual é o nome desse 
livro? (Aguarde resposta). O Evangelho de João! Muito bem! Ele 
também escreveu outros livros que falam do amor de Deus.

Mais tarde, quando João era velhinho, o prenderam por 
pregar o Evangelho e ele foi levado para uma ilha chamada 
Patmos. Enquanto estava lá, o Senhor mostrou-lhe muitas 
coisas que iam acontecer no futuro e disse-lhe para escrevê-
-las num livro. Qual é o nome desse livro? Isso! Apocalipse.

INVESTIGANDO

ENTENDENDO

APLICANDO

1. Como João foi chamado em 
seus primeiros anos? (Marcos 3:17)

2. Quais livros da Bíblia foram escri-
tos por João? 

3. Quando o “filho do trovão” 
passou a ser chamado “discípulo 
amado”? (EGW, Os Embaixadores, 
p. 249) 

(O objetivo é imitar João, contan-
do numa carta sobre seu melhor 
amigo Jesus).

“CARTA ESPECIAL”

Cada participante deve escrever 
uma carta (pode ser em qualquer 
formato, coração, pergaminho 
etc.) com uma mensagem espe-
cial para um amigo, contando-lhe 
sobre Jesus. Ela também pode 
ser feita através de um desenho 
ou enviada numa mensagem 
virtual. Se for possível, entregue 
pessoalmente.

Você já se perguntou por que João 
decidiu escrever tantas cartas? Ele, 
sentindo-se como o “discípulo ama-
do”, queria também que os outros 
se sentissem assim. É por isso que 
ele contou tudo o que viu e ouviu. 
Quando você ler cada Palavra da 
Bíblia e conhecer seu amigo Jesus 
cada vez mais, sentindo o quanto 
Ele o ama, você não ficará calado. 
Não se esqueça de fazer de Deus 
seu melhor amigo! Vamos orar?

o que ouviu
53. Diga
31 DE DEZEMBRO DE 2021




