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Aos Pais e Professores:

Pela vida, a saúde, o alimento e o vestuário, não menos do 
que pela esperança da vida eterna, somos devedores ao Doador 
de todas as bênçãos; e devemos a Deus reconhecer-Lhe os 
dons, e apresentar nossas ofertas de gratidão a nosso 
supremo Benfeitor. Essas ofertas de gratidão são 
reconhecidas no Céu.

Caso os pais cristãos houvessem acostumado os filhos a 
apresentarem ofertas a Deus em reconhecimento de Seu 
grande dom da salvação aos homens, como seria diferente o 
caráter dos jovens! Seu espírito teria sido desviado de si 
mesmos para o bendito Salvador. Haveriam sido ensinados a 
considerar que Ele os amou, e que é a fonte de toda bênção; que 
é sua esperança de felicidade e vida eterna.

Houvesse esta espécie de educação sido dada aos nossos 
filhos, e veríamos hoje mais rapazes varonis, mais moças 
dotadas do senso de sua feminilidade. Veríamos os jovens 
crescendo com resistência moral, com princípios puros, com 
mentes bem equilibradas e um belo caráter, porque o Modelo 
estaria sempre diante de seus olhos; seriam impressionados 
com a importância de imitar a excelência de Jesus, a norma. ... 
Deus quer que os jovens e os de idade mais madura olhem para 
Ele, creiam em Jesus Cristo a quem Ele mandou, e tenham Sua 
presença no coração; então uma nova vida vivificará toda 
faculdade do ser. O divino Consolador estará com eles, para os 
fortalecer em sua fraqueza e os guiar em suas perplexidades. 
... Ele lhes tornará claro o caminho da vida. RH, 9/12/1890.

MM, 2005, Filhos e Filhas de Deus, 152.

Ellen G. White
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01
VANGLÓRIA



Verso de Ouro: “Nada façais por contenda ou por vanglória, 

mas por humildade; cada um considere os outros superiores 

a si mesmo”. Filipenses 2:3. 

Você sabe o que é vanglória? Vanglória é quando ficamos 

convencidos de nossos próprios merecimentos, quando nos 

achamos superiores aos outros. A Bíblia fala muito sobre 

tomarmos cuidado com ela, pois ela é perigosa. 

Este era um assunto que intrigava muito o apóstolo Paulo. 

Em várias ocasiões ele fala sobre a vanglória. Em uma das 

suas cartas aos Coríntios, ele escreve: “Aquele, porém que se 

gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a 

si mesmo se louva, e, sim, aquele a quem o Senhor louva” 

(II Coríntios 10:17-18). Este apóstolo era um dos mais 

intelectuais da igreja. Ele sabia vários idiomas, era culto e muito 

inteligente, mas, ele sempre tomava cuidado para não se 

vangloriar disso. Sempre pedia a Deus ajuda para nunca pensar 

que esses vários dons que ele possuía, vinham dele mesmo. Em 

suas cartas sempre colocava o poder de Deus na vida. Assim, ele 

mesmo escreve: “Há diferentes habilidades para realizar o 

trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade 

para fazê-lo.” (I Coríntios 12:6). Procurava Paulo reconhecer 

que tudo que possuímos vem do Senhor, pois é Ele quem “opera 

em nós tanto o querer como o efetuar segundo Sua boa vontade”. 

(Filipenses 2:13). Precisamos estudar bastante a Bíblia para 

sempre combatermos este e outros males. 
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Cada um recebe de Deus um presente, um talento que 

Deus dá para usarmos ao Seu serviço. Devemos aproveitar bem 

as oportunidades que Ele nos dá. Algumas crianças sabem cantar 

muito bem, outras sabem tocar um instrumento musical, outras 

sabem sorrir tão lindo, outras falam bem, outras são fortes, 

contudo, não devemos desprezar ninguém, achando que somos 

melhores que os outros. 

As vezes, crianças que sabem cantar muito bem, ficam de 

nariz empinado, achando que são melhores que as outras. As que 

correm mais, acham que ninguém corre como elas. E aí surge o 

problema! As vezes Deus permite que ela veja que pode cantar 

muito bem, mas é fraquinha pra correr, ou a outra que corre tão 

bem, não canta tão bonito. 

Quem se vangloria se esquece que se ela sabe cantar, 

correr, pular, foi porque Deus deu este presente, e toda glória 

têm que ser dada a Ele.  Se você quer crescer na graça, precisa 

fazer como o Apóstolo Paulo, reconhecer que todos os bons 

talentos provém de Deus.

A Mensageira do Senhor nos revela:� � � � � � � � �

 “Paulo conservava sempre em vista a coroa da vida que lhe seria 
dada, e não somente a ele, mas a todos os que amam a Sua vinda. Foi a 
vitória obtida pela fé em Jesus Cristo que tornou a coroa tão desejável. 
Ele sempre exaltou a Jesus. Toda a vanglória do talento, de vitória em nós 
mesmos, está fora de lugar”. CSM 339.
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Neurônios em ação        
Complete os quadradinhos de acordo com os versos da Bíblia:

A)  Nada façais por partidarismo, ou____________, mas por humildade, 
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. (Filipenses 2:3).

B)  A_______________ do homem o abaterá, 
mas o humilde de espírito obterá honra. (Provérbios 29:23).

C)  Pois todo o que se exalta será ______________; 
e o que se humilha será exaltado. (Lucas 14:11).

D)  Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; 
em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde; 

não sejais___________ aos vossos próprios olhos. (Romanos 12:16).

E)  Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, 
para que Ele, em tempo oportuno, vos ___________. (I Pedro 5:6).          

     A)     

           

  E)              

          B) 

            

C)                   

            

            

 D)                
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A ARMADILHA
02



Verso de Ouro: “Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou 
Satanás, que engana o mundo todo”. Apocalipse 12:9.  

Você sabe quem é o pai da mentira? É Satanás. Foi ele 

quem contou a primeira mentira ao ser humano. Isto aconteceu 

lá no Jardim do Éden. Quando ele, através da serpente, disse 

para Eva comer do fruto e que ela não morreria, ele a enganou, 

pois, o salário, ou o pagamento do pecado é a morte. De fato, Eva 

assim como todo ser humano, têm que provar da morte, e se não 

fosse Jesus vir e morrer por nós, toda raça humana teria que 

perecer para sempre! 

Eva, por sua vez, descreu das palavras de Deus e creu nas 

palavras de Satanás. Assim, ele arruinou a humanidade com o 

pecado que entrou no mundo através de uma mentira. Quem fica 

ouvindo mentira é sempre feito de bobo, porque acredita em 

coisa que não acontece de verdade. 

Um jeito muito criativo que ele arrumou para enganar as 

pessoas hoje em dia, foi inventar os filmes e jogos em que as 

pessoas caem e não morrem, ou morrem e vão para o Céu, ou 

lutam e ninguém sai machucado. Em outros filmes, os heróis 

podem voar com uma capa, ter super poderes, o que é impossível. 

Muitos outros enganos surgem como magia e feitiçaria 

disfarçados em forma de personagens, aparentemente 

inofensivos, mas, que vão trabalhando na mente de quem assiste 

ou participa dessas coisas. Desta maneira, ele vai enganando e 

nos fazendo acreditar nessas coisas, pois mexe com nossa 

mente e nos fazem mal, mesmo que não percebamos. 

Crianças que querem ver sua luz brilhando mais e mais, 

procuram coisas de verdade para brincar e ser felizes. Que tal 

ouvir histórias de verdade e aproveitar a natureza linda que 

Jesus criou para você? 
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A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de 
que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens quanto os 
adultos a lerem novelas, contos e literatura semelhante.  Os leitores deste 
tipo de texto se tornam incapazes para os deveres que tem diante de si. 
Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as Escrituras para 
se alimentar do maná espiritual.  A mente que precisa se fortalecer é 
enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades 
relacionadas com a missão e obra de Cristo – verdades que fortificariam 
a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso 
desejo de vencer como Cristo venceu”. Só para Jovens, pág. 8. 

  Sugestão ao Professor           

Você precisará de: 1  cartolina - folhas e flores secas
retalhos de papéis coloridos - cola e tesoura.

A ideia é fazer com as crianças um cenário da natureza, 
com coisas verdadeiras que Deus criou. 

Deixe eles usarem a imaginação e fale bastante 
do que é verdadeiro, daquilo que Deus criou. 

Abra um diálogo sobre filmes que não deveriam ser 
assistidos por pessoas que amam a 

Jesus e de como isso nos afasta de Deus.
Cante o hino: O Grande Artista da turma do nosso amiguinho.

Peça, também, para as crianças fazerem um cenário de natureza.
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Neurônios em ação      

ENCONTRE OS 7 ERROS



RESPEITO COM AS 

COISAS DE DEUS 03
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Verso de Ouro: “Sirvamos a Deus agradavelmente com 
reverência e santo temor.” Hebreus 12:28.
 

Certa vez, Barnabé e Paulo em uma de suas viagens, 
conheceram um homem muito inteligente, que era governador. 
Seu nome era Sérgio Paulo. Este homem ansiava ouvir a palavra 
de Deus, e, quando então, Paulo e Barnabé foram falar de Jesus 
para ele, um homem chamado Elimas, que era mágico, ficou 
atrapalhando Sérgio Paulo de ouvir a voz de Deus, e procurando 
afastá-lo da fé. Todavia, Paulo fixou os olhos em Elimas e disse 
para ele parar de atrapalhar, que ele estava fazendo uma obra 
diabólica, e por isso, ficaria por um tempo com problemas nos 
olhos. E assim se fez, o mágico deixou de enxergar e precisou 
procurar alguém que o guiasse para ir embora. Com isso, 
o governador viu que Barnabé e Paulo tinham o poder do Espírito 
Santo e que eram amigos de Deus e creu maravilhado na 
doutrina do Senhor. 

Quando você está na igreja, pode colaborar, ficando bem 
comportado, em silêncio, sem atrapalhar quem está falando. 
Outras pessoas podem estar querendo ouvir a voz de Deus e, se 
você ficar bem quietinho, pode ajudar. Sempre que desviamos 
alguém de ouvir acerca da palavra de Deus, seja falando dentro 
da igreja, rindo, fazendo brincadeiras, andando de um lado para 
o outro, além de não estarmos ajudando em nada, ainda estamos 
atrapalhando Jesus de falar ao coração das pessoas. Você que 
quer crescer na graça com Jesus precisa aprender a ter 
respeito e reverência, principalmente quando está na igreja.

 
A Mensageira do Senhor nos revela:�
 
 “Enquanto os servos de Deus estão apresentando ao povo as 
palavras da vida, alguns estão lendo, outros cochichando e rindo. Seus 
olhos estão pecando, ao desviarem a atenção dos que os cercam. Caso se 
permita que tal hábito não seja reprimido, ele crescerá e influenciará 
outros. As crianças e jovens nunca devem achar que é algo de que se 
devam orgulhar ser indiferentes e descuidados nas reuniões em que 
Deus é adorado. Deus vê todo pensamento ou ato irreverente e este é 
registrado nos livros do Céu. [...] Praticai a reverência até que ela se 
torne parte de vós mesmos”. Orientação da Criança, págs. 546-547. 
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Neurônios em ação      

Escreva abaixo de cada figura, maneiras pelas quais cada parte do 

corpo pode ser reverente, demonstrando respeito e amor para com Deus.

Sugestão de Hino: «Cuidado Olho, Boca, Mão e Pé»
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VOLTAR ATRÁS
04



Verso de Ouro: “E disse Micaías: Se voltares em paz, o 
SENHOR não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, 
povos todos!” 2 Crônicas 18:27.

Havia em Israel um rei chamado Acabe. Ele não obedecia 
a Deus, ao contrário, ele adorava outros deuses e desviava o 
povo de adorar ao Senhor. Este rei várias vezes foi advertido, 
Deus mandava profetas para falar com ele, mas ele não ouvia os 
conselhos de Deus e fazia sempre o que dava na cabeça.  

Em Judá havia um rei chamado Josafá, que se 
comportava diferente de Acabe, ele procurava seguir os 
conselhos do Senhor e não adorava outros deuses.  

Um dia Josafá foi em Samaria visitar o rei Acabe. Este 
lhe fez um grande banquete e o tratou muito bem. Mas, fez 
tudo isso pensando no interesse próprio, a fim de pedir que 
Josafá ajudasse ele na guerra contra os sírios. O rei Josafá 
concordou e disse: " Iremos contigo na guerra". Só que ele se 
esqueceu de consultar a Deus para ver se Ele autorizaria eles a 
irem na guerra. Acabe, atento a isso, usou de mentira, e mandou 
que viessem 400 profetas falsos para lhe convencer de ir na 
guerra. Porém, Josafá pediu que viesse um profeta verdadeiro 
para dizer se era prudente ir à guerra ou não. Veio, então, 
Micaías, que era um profeta do Senhor, falou para eles não 
irem. Entretanto, Josafá já tinha dado sua palavra e não quis 
voltar atrás, e resolveu ajudar na guerra. 

Bom já dá para imaginar o que aconteceu, não é mesmo? 
Obviamente, os israelitas perderam a guerra. O rei Acabe 
morreu nela, e Josafá se arrependeu muito de não ter voltado 
atrás em sua promessa. A Bíblia nos ensina a não voltarmos 
atrás do que prometemos, mas, desde que esta promessa seja 
feita de acordo com a vontade de Deus. "Se fizerdes um voto a 
Deus não tardes em cumpri-lo" (Eclesiastes 5:4). Porém, no 
caso do rei Josafá ele em um momento de fraqueza prometeu 
fazer uma coisa que não era da vontade de Deus, neste caso, 
é melhor voltar atrás do que fazer o que prometeu e depois dar 
tudo errado. 

Se você combinar uma coisa com alguém, e ver que isso 
não foi bom, não hesite em voltar atrás, Não faça como Josafá 
fez. Pois, fazer o que é errado, só porque prometeu, vai te 
colocar em encrencas ainda maiores.

16
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Neurônios em ação      

Enumere as frases de acordo 

com os fatos na ordem correta.

O Rei Josafá se arrependeu muito de ter dado sua

palavra sem consultar a Deus

O rei Josafá disse que ajudaria na guerra, sem ter

consultado a Deus

Em Israel havia um rei chamado Acabe que não obedecia

a Deus, e em Judá havia o rei Josafá que procurava

seguir os conselhos do Senhor

O rei Acabe pediu que viesse 400 profetas falsos

para convencer Josafá

Veio, então, Micaías, profeta do Senhor, e disse para

eles não irem, porém Josafá não quis voltar com sua

palavra e resolveu ajudar Acabe na guerra

O rei Acabe morreu na guerra e Israel perdeu

a batalha

Josafá foi visitar o rei Acabe, e foi bem recebido
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ENTREGUE SEUS

MEDOS A DEUS 05
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Verso de Ouro: “Mas eu, quando estiver com medo, confiarei 

em ti”. Salmos 56:3.

Você já sentiu ou sente medo de alguma coisa? Se sente 

medo, não fique envergonhado, pois é muito comum as pessoas 

se sentirem assim. A Bíblia nos conta várias histórias de 

pessoas que sentiram medo. Uma delas, foi o rei Josafá. Leia 

com atenção e veja o que aconteceu com este servo do Senhor. 

Ao aproximar-se o fim do reinado de Josafá, o reino de 

Judá foi invadido por exércitos inimigos. Eram os amonitas e 

moabitas, povos fortes que eram muito temidos. 

O rei Josafá era um homem de muita coragem e valor. 

Durante anos, estivera fortalecendo seus exércitos e suas 

cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para 

enfrentar, praticamente, qualquer inimigo; contudo, naquela 

crise não colocou sua confiança em si mesmo. Ele sentiu medo e 

decidiu depositar toda sua confiança no Deus de Israel. 

Resolveu, então, pedir para que todos fizessem um jejum, e se 

humilhassem diante de Deus pedindo ajuda e livramento. 

Deus, então, o ouviu e mandou um profeta dizer, 

exatamente o que deviam fazer:  "Amanhã descereis contra 

eles; eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do 

vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que 

pelejar; parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para 

convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; 

amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco". 



Todo exército israelita foi para a batalha fazendo uma 

coisa bem diferente que os soldados comuns fazem. Sabe o que 

eles fizeram? Cantaram. Isso mesmo, cantaram! Louvaram a 

Deus confiando no livramento, e Ele os livrou. O Senhor colocou 

emboscadas para os inimigos, e os exércitos inimigos, entre 

eles mesmos, se destruíram. 

O Senhor dos exércitos livrou todo povo de Israel, e eles 

louvaram o Seu nome!  

Quando você sentir medo, seja ele qual for, não hesite 

em ir até a Deus. Ore pedindo ajuda, Ele tem prazer em ajudar e 

em aliviar nosso sofrimento. Outro passo importante é cantar 

um hino. Quando estiver com medo, tente cantar, pois fazendo 

isso você verá o mal indo embora, assim como foi com os 

soldados do rei Josafá. 

Por isso cante, ore e peça ajuda para Deus. Somente Ele é 

capaz de nos dar a paz.  

A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “A melodia de louvor é a atmosfera do Céu; e, quando o Céu 
vem em contato com a Terra, há música e cântico - "ações de graças e 
voz de melodia". Isa. 51:3. ... Assim, os corações humanos, em simpatia 
com o Céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. 
Muitos dos fatos da história humana se têm ligado a cânticos. [...] A 
história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos 
e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida 
para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores 
para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso 
de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, a 
inspirar e elevar a alma.”. Educação, págs. 161, 167.
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Neurônios em ação      

Complete as lacunas de acordo com o 

Banco de Palavras e consultando cada verso da Bíblia.

Banco de Palavras

Sustento

Corajoso

Forte Espantes
Fortaleço

Senhor

Terra

Grandiosas

Temas

“Sê ______ e _______; não temas, nem te _______,

porque o Senhor Teu Deus é contigo, por onde

quer que andares.” (Josué 1:9).

“Não tenha medo, ó ______, regozije-se e 

alegre-se; porque o ___________ tem feito coisas 

_____________.” (Joel 2:21).

“Não_______, porque Eu sou contigo, não te assombres

porque Eu sou Teu Deus; Eu te ___________ e te ajudo

e te _________ com minha destra fiel.” (Isaías 41:10).
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MAIS SOLIDARIEDADE

06



Verso de Ouro: “Sempre haverá pobres na terra. Portanto, Eu 

ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, 

tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra”. 

Deuteronômio 15:11. 

Na palavra de Deus aprendemos constantemente que 

devemos amar e ajudar nossos semelhantes. Uma maneira de 

manifestar nosso afeto e consideração para os que necessitam 

de ajuda, é fazendo doações e ofertas.

O apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios 

capítulo 16, versos 1 e 2, pede ao povo que separem doações aos 

necessitados. Ele diz: “Quanto a coleta para os santos...No 

primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte, em casa 

conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando, para que se não 

façam coletas quando eu for.” 

O desejo do apóstolo era fazer com que o povo fosse 

separando suas doações com calma para que quando ele fosse, 

já estivesse tudo preparado para enviar aos necessitados. 

Muitas vezes temos em casa um par de sapatos que está 

guardado faz muito tempo e a gente nem usa mais. Que tal 

separar para alguém que esteja precisando?

Pode ser que você tenha vários brinquedos, e nem 

brinca com todos. Por que não doá-los para outras crianças 

que não tem nenhum?

E a comida que muitas vezes, colocamos demais e a sobra 

vai tudo para o lixo? É terrível ver que desperdiçamos as coisas 

que Deus nos deu e inúmeras vezes esquecemos que tem muitas 

pessoas sem ter o que comer, calçar e vestir.
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Devemos amar nosso semelhante e demonstrar carinho e 

solidariedade. Que tal partilhar o que você tem com os outros? 

Mas não roupas rasgadas e brinquedos estragados. Temos que 

partilhar coisas boas!

A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “"Quanto deves ao meu Senhor?" Luc. 16:5. Calculá-lo não vos 
será possível. Se tudo quanto tendes é dEle, negareis o que de vós pede? 
Se Ele o requer, quereis apertá-lo egoistamente entre as mãos? Quereis 
retê-lo e aplicá-lo noutro fim qualquer, menos no de salvar almas? 
Deste modo é que milhares de almas se perdem. Como poderíamos 
melhor manifestar nossa apreciação do sacrifício de Deus, de Sua 
grande dádiva ao mundo, do que fazendo doações e ofertas, com louvor 
e ação de graças, pelo grande amor com que nos amou e nos atrai 
para Si?”. III TSM 78.

  Sugestão ao Professor           
Incentive as crianças para separarem roupas, sapatos 

e brinquedos que darão aos necessitados durante a semana. 
Faça com elas cartões com papéis coloridos 

a fim de darem às crianças necessitadas.

Cante o Hino: 
O poder do amor da turma do nosso amiguinho.
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Neurônios em ação      

Complete as figuras com recortes de papeis coloridos  ou desenhos 

e faça roupinhas para os necessitados, e alimentos na cesta.
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SOMENTE O QUE 

LHE PERTENCE 07

Verso de Ouro: “Quem roubava não roube mais, porém comece a 
trabalhar a fim de viver honestamente”. Efésios 4:28.
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 É muito bom quando ganhamos um presente! Ainda mais 

coisas que gostamos. Um brinquedo, um livro bem instrutivo. 

Dá uma alegria! Mas já pensou chegar em casa com um brinquedo 

que você pegou do amigo sem ele ver? Que terrível!

Há muitos anos atrás houve um homem em Israel, cujo 

nome era Acã. Ele era da tribo de Judá e foi um dos soldados 

dos exércitos de Israel que participou da conquista da cidade 

de Jericó.

Antes mesmo deles tomarem a cidade, Deus deu uma 

ordem para eles não pegarem nada para si. Somente ouro, prata, 

bronze e metal deveriam ser levados de Jericó para o santuário 

de Deus. Mas Acã cobiçou uma capa babilônica, ouros e moedas 

e os levou para si e escondeu em sua tenda. Ele pensou que não ia 

acontecer nada, afinal ninguém viu ele pegando. Porém, Deus que 

tudo vê, revelou a Josué o que havia acontecido, e Acã e sua 

família tiveram que ser eliminados do meio do povo. Deus deu a 

ele toda instrução e depois toda chance para se arrepender, 

porém, ele preferiu a desobediência, e por isso pagou 

um alto preço. 

Sei que existem coisas que gostaríamos de ter e não 

temos. Mas, se você esperar um pouquinho, Jesus vai voltar e 

teremos tudo o que sempre sonhamos e muito mais. 

Devemos esperar, ter paciência, e sermos gratos por 

tudo que temos. Uma coisa muito importante é sempre nos 

colocarmos no lugar dos outros. Será que você iria gostar se 

alguém pegasse algo seu, sem pedir? 

Crianças que estão crescendo em graça com Jesus nunca 

vão pegar coisas dos outros para levar para casa.



A Mensageira do Senhor nos revela:
�

 “Não temos razão de falar da bondade de Deus e proclamar o 
Seu poder? Quando os amigos são bondosos para conosco nós 
apreciamos o prazer de lhes sermos gratos por sua bondade. Quanto 
mais devemos contar como alegria e agradecer ao Amigo que nos tem 
dado todo o bem e todo dom perfeito! Cultivemos, então, em cada 
igreja, o espírito de gratidão a Deus. Eduquemos os lábios para 
louvarem a Deus no círculo da família. ... Declarem nossas dádivas e 
ofertas a nossa gratidão pelos favores recebidos cada dia. Em tudo 
devemos mostrar a alegria do Senhor e tornar conhecida a mensagem 
da divina graça salvadora.”. MM, 1995, O Cuidado de Deus, pág. 254.

28

  Sugestão ao Professor           
             Abra um diálogo sobre o oitavo mandamento. 

             Fale sobre as diversas formas que Deus considera furto. 
           Explique sobre querer tomar vantagem, lesar o próximo, etc. 

         Separe os versos abaixo em fichas e sorteie, 
          fazendo uma destreza bíblica.

               Efésios 4:28 - Êxodo 20:15 - Levíticos 19:11
               Salmos 62:10 - Romanos 13:9 - Levíticos 6:2

         João 10:10 - Êxodo 22:7.
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Neurônios em ação      

Complete os espaços 

apenas com as vogais 

e descubra o verso de Provérbios 10:2.

«__S      T__S__ __R__S     D__      

OR__G__M       D__S__N__ST__      

N__ __         S__RV__M       

P__R__     N__D___,   

M__S     ___        R__T__D__ __       

L__VR__     D__        M__RT__».
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SÓ JESUS SALVA
08
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Verso de Ouro: “Deus nos mostrou o quanto nos ama: 

Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado”. 

Romanos 5:8.

Muitas pessoas ficam pensando no que precisam fazer 

para serem salvas por Jesus. Afinal, Jesus aguentou o que 

nenhum outro ser humano poderia suportar. Ele foi insultado, 

ferido, abandonado e morto pelos quais Ele veio morrer. E, 

quando lemos Sua história, em como Ele se dedicou e amou a 

humanidade, muitas vezes nos perguntamos: O que posso fazer 

para Jesus me salvar?�
Será que se você ajudar sua mãe, você vai para o Céu? E se 

for bom com seus amigos emprestando e compartilhando 

brinquedos, você vai para o Céu? Sendo bonzinho com os animais 

vai para o Céu? E se for obediente aos pais, isso fará com que 

você ganhe o Céu? Para todas essas perguntas, a resposta é 

“não”. Só Jesus Cristo pode te salvar.� �
Mas, se Jesus te salvou, se Ele o ama tanto assim, você 

teria coragem de continuar deixando sua mãe fazer tudo 

sozinha, sem ajudá-la? Teria coragem de brincar com seus 

brinquedos sozinho, sem emprestar ao amigo? Teria coragem de 

continuar maltratando os animais, batendo e judiando deles? 

Faria tudo errado depois que seus pais lhe pedissem com amor 

para obedecer-lhes?

Com isso, vemos que não podemos fazer nada para nos 

salvar. Cristo nos salva, mas, se somos salvos, então, devemos 

agir como Ele nos mostrou. Que tal mostrar seu amor?



A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “Conquanto tenhamos de estar em harmonia com a lei de Deus, 
não somos salvos pelas obras da lei; contudo, não podemos ser salvos 
sem obediência. A lei é a norma pela qual é avaliada o caráter. Mas não 
podemos absolutamente guardar os mandamentos de Deus sem a graça 
regeneradora de Cristo. Só Jesus pode purificar-nos de todo pecado. Ele 
não nos salva pela lei, nem nos salvará na desobediência à lei.”. 
Fé e Obras, pág. 95.

32

  Sugestão ao Professor           
             Você precisará de: Um papel sulfite para cada um.

         Cola colorida, purpurina, retalhos de papéis coloridos,
          cola e tesoura. Peça para cada um fazer um lindo 

         cenário a respeito de sua salvação. Leia versos 
          e fale como será maravilhoso morar no Céu.
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Neurônios em ação      

 Procure os versos abaixo 

e pinte somente os que falam sobre salvação.

Gálatas 6:9

Efésios 2:8-9

Salmos 36:5Lucas 19:10

Atos 4:12

Tiago 4:11
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BOAS PALAVRAS 
09

Verso de Ouro: “A boca do justo profere sabedoria, e a sua 

língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu 

Deus; nunca pisará em falso”. Salmos 37:30-31. 

Paulo e Timóteo certa vez foram a uma cidade da 

Macedônia chamada Filipos. Lá, ficaram alguns dias, e no 

sábado, eles foram para um lugar perto do rio onde pareceu-

lhes ser um bom lugar de oração. Assentando-se ali, eles 

contaram para as pessoas que Jesus morreu para nos salvar, 

ressuscitou, subiu para o Céu, e um dia Ele vai voltar.
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Entre as mulheres que estavam ali perto do rio, havia uma 

que se chamava Lídia. Ela vendia tinta para pintar panos bonitos 

para fazer roupa. Enquanto Paulo e Timóteo falavam, o coração 

dela foi ficando tão contente e ela foi acreditando que Jesus 

era mesmo maravilhoso.

Sabe o que aconteceu? Lídia quis ser batizada. As 

palavras de Paulo e Timóteo mostravam o poder que só o Espírito 

Santo dá. Lídia e toda sua família foram batizados.�
Muito bom foi o resultado das palavras boas e 

verdadeiras de Paulo e seu amigo Timóteo. Com elas podemos, 

até hoje, aprender como falar do amor de Deus para os nossos 

semelhantes. Devemos cuidar em sempre falar palavras 

agradáveis, e de levar Jesus conosco, falando dEle para as 

pessoas, pois, sempre que isso foi feito, desde o início do mundo, 

até hoje, todas as vezes o resultado foi positivo. Sempre nos 

saímos melhor quando falamos de Cristo para alguém. Tanto o 

que ouve, como o que fala, recebem as bênçãos de Deus.� � � � � � � � � � � � � �   

Devemos procurar falar coisas boas e falar de Jesus 

para todos.

A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “Profiramos palavras que elevem e enobreçam, e que causem 
agradáveis impressões na mente daqueles com quem conversamos. O 
Senhor deseja que sejamos santificados e andemos em humildade de 
espírito diante dEle. Se formos obedientes aos Seus mandamentos, 
nenhuma reprovação poderá merecidamente vir-nos. Outros podem 
falar de nós, podem espalhar más informações a nosso respeito, mas 
essas informações são improcedentes”. CSS 243.
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Neurônios em ação      

 Procure dez palavras, sendo que cinco estão no

Banco de Palavras e as outras cinco na lição.

 CAÇA-PALAVRAS

M F G E S A B A D O A P A U P 

C A B F I L V A M C I J E A P 

P P A I B Ô C O A O Ç E E O A 

A Í P L Í D I A C Ô N S S I L 

U A C I N P E N E M C U W V A 

L Í D P L V Ã O D N Ç S X B V 

O O B O A S U I Ô E L A Z N R 

L I D S O Ã O C N C E I O A A 

E B Ç V U N P T I M Ó T E O S 

B E N Ç Ã O S A A N P B E N Ç 
 

Banco de Palavras

Timóteo

Palavras

Filipos

Boas

Bênçãos
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PACIÊNCIA

PARA EXPLICAR 10

Verso de Ouro: “Sejam completamente humildes e dóceis, 

e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor”. 

Efésios 4:2.

Quando alguém não sabe acerca de alguma coisa e te 

pede ajuda para explicar, como você trata esta pessoa? Você 

tem paciência para ensinar o que sabe aos outros?
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 Na Bíblia conhecemos um amigo de Jesus chamado 

Felipe, ele era uma pessoa muito especial, e foi usado pelo 

Espírito Santo.

Certa vez, um mensageiro celestial veio falar com Felipe 

e pediu que ele fosse à uma cidade chamada Gaza. No caminho, 

ele encontrou um homem lendo a Bíblia. 

Este homem era etíope, mordomo-chefe de Candace, a 

Rainha da Etiópia. Ele ocupava uma boa posição e grande 

influência. Deus viu que quando ele se convertesse ele iria levar 

a luz que recebera aos outros.

O Espírito Santo disse a Felipe que fosse falar com 

aquele homem. Felipe atendeu na mesma hora, e se aproximando 

do homem, viu que ele estava lendo o livro de Isaías, na parte 

que fala sobre a profecia relativa a Cristo. Felipe, 

então, perguntou:

- Você entende o que lê?� � � � � � � � � �
E o homem respondeu: - Não entendo, peço por favor que 

me explique de quem o profeta Isaías está falando, se é dele 

mesmo ou de outro?

Felipe, então, explicou, e começando por esta passagem 

da Escritura anunciou-lhe a Jesus. O etíope ficou maravilhado e 

foi batizado por Felipe. Ele já era religioso, só faltava entender 

mais da verdade.

Da mesma maneira que Felipe teve paciência e carinho 

com aquele homem, ele também teve com seus amigos. Assim, 

ele pôde ensinar para todos seus amigos as Escrituras e falar 

de Jesus.� � � � � � � � � � � � �
É muito bom quando compartilhamos nosso conhecimento 

com outros. Procure sempre ter paciência e ensinar as pessoas o 

que é certo.



A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “Hoje, assim como então, os anjos conduzem e guiam aqueles 
que se permitem ser guiados e conduzidos. Esse anjo poderia ter ele 
próprio feito a obra, mas não é esta a maneira de Deus agir. Os crentes 
devem relacionar-se com outros crentes, e como instrumentos de Deus 
trabalhar em favor dos perdidos. [...] Tivesse Filipe deixado o caso do 
eunuco pendendo na balança, ele poderia nunca ter aceitado o 
Salvador. Anjos maus esperavam a oportunidade em que pudessem 
incutir suas falsidades e impedir a mente recém-despertada de buscar a 
verdade. Os instrumentos do Senhor devem consagrar-se inteiramente 
a Seu serviço, a fim de que possam ser rápidos em compreender sua 
obra. Como sábios mordomos, devem tirar vantagem de toda 
circunstância para ensinar a graça de Deus e levar pessoas a Cristo”. 
MM, 2002, Cristo Triunfante, pág. 307.
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  Sugestão ao Professor           
             Separe alguns materiais recicláveis e decore junto com 

              as crianças em forma de personagens. 
             Conte a história de Felipe fazendo um cenário simples 

           para eles fixarem a história. Fale de como é bom 
           sermos pacientes e dispostos a explicar, tal como Felipe foi.

          Cante o hino: calmo sereno e tranquilo  do Grupo Logos.
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia o verso de II Timóteo 2:24 e escreva abaixo 

Em seguida faça um desenho bem bonito sobre 

como você pode ser paciente em seu dia a dia.



41

LIÇÕES DE

HOSPITALIDADE 11
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Verso de Ouro: “Não se esqueçam da hospitalidade; foi 

praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos”. 

Hebreus 13:2.

Você sabe o  que quer  d izer  hosp ita l idade? 

Significa acolher e receber as pessoas em sua casa.

Você recebe bem as pessoas que vem em sua casa? Não 

se importa de emprestar seu quarto e suas coisas, e dividir a 

atenção de seus pais com as visitas? Se você não se importa, 

parabéns! Isso quer dizer que você é uma pessoa hospitaleira.

Abraão era um homem bastante hospitaleiro, isto é, ele e 

sua esposa Sara. � �

Certa vez, em um dia bastante quente, ele viu três 

homens vindo em sua direção. Vendo-os correu ao seu encontro, 

e pediu que eles ficassem em sua casa. Trouxe-lhes água para 

lavarem os pés. Foi até a tenda de Sara e pediu para ela 

preparar um delicioso pão e ela cuidou de fazer uma boa comida 

para servi-los.

Com isso, o casal não sabia que aqueles homens que eles 

estavam acolhendo, eram anjos de Deus. E esses mensageiros 

vieram em sua casa para anunciar-lhes que Sara (que já era 

idosa) teria um filho de Abraão, algo que eles tanto queriam.

Se o casal não fosse hospitaleiro, não iam ter o privilégio 

de receber em sua casa alguém tão especial. Eles só tiveram 

esse prazer porque eram pessoas acolhedoras, e é isso que 

Deus espera de nós.



A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “Lemos acerca de visitantes que foram a Abraão enquanto ele 
estava sentado à porta de sua tenda. (Gên. 18.) Eram anjos de Deus e 
um deles não era ninguém menos do que o Filho de Deus. Quando 
esses hóspedes chegaram à tenda eram estranhos, mas Abraão 
observou para com eles as regras da verdadeira cortesia. A Palavra de 
Deus nos aconselha a não negligenciarmos a hospitalidade, "pois 
alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos". Heb. 13:2. 
Abraão fez isso”. MM, 2002, Cristo Triunfante, pág. 72.

43

  Sugestão ao Professor           
             Leve uma caixinha de papelão e decore com as 
             crianças fazendo de conta que é uma casinha. 
             Leve massinha de modelar e faça personagens.

           Fale de como é bom receber visitas em casa. 
         Modele coisas como comidinha, cama, etc.,  coisas 

           necessárias para receber bem uma pessoa em sua casa. 
            Cante o hino: hospedando anjos sem saber - Prisma.
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Neurônios em ação      

Complete o desenho abaixo desenhando pessoas 

que você já recebeu ou receberá em sua casa. 

Escreva em seguida o verso de I Pedro 4:9.
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SEJA UMA LUZ
12
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Verso de Ouro: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a 

vosso Pai, que está nos céus”. Mateus 6:16.

Você já entrou em um lugar escuro? Como você se sentiu? 

A escuridão não é boa, ela nos traz insegurança e medo, mas, 

quando aparece uma luz, da até um alívio!� � � �

A Bíblia nos ensina que o mundo em que vivemos é um 

mundo escuro, ou seja, inseguro, traiçoeiro, e por isso Jesus 

quer que sejamos luz neste mundo escuro. Deste modo, 

poderemos levar aos outros a palavra de Deus que ilumina as 

pessoas. Os que praticam a maldade estão sem a luz da verdade. 

Mentem, xingam, roubam e vivem uma vida escura, sem Deus. 

E o que devemos fazer para nos tornarmos luz?�� � � � � �

Apesar de você ser criança, você pode cooperar muito em 

seu dia a dia. Ficar quieto na igreja, ter reverência com as 

coisas sagradas, obedecer aos pais, não bater no colega, não 

responder mal às pessoas. Tudo isso são pequenas ações que 

irão fazer com que sua luz brilhe cada vez mais.

�Devemos transmitir a imagem de Cristo de uma maneira 

em que as pessoas que estão ao seu redor, não irão se sentirem 

tristes, nem amarguradas, pois, você levará a alegria de Cristo 

que é melhor do que qualquer outra. Falará aos seus 

semelhantes sobre a volta de Jesus e em como deve ser nossa 

preparação para nos encontrarmos com Ele. � � � � �

E, então, você deixará brilhar sua luz?



A Mensageira do Senhor nos revela:�

 “O objetivo do lavrador no lançar a semente e na cultura da 
planta crescente é a produção de cereal. Deseja pão para os famintos, e 
semente para futuras searas. Assim espera o Lavrador divino uma 
colheita como recompensa de Seu trabalho e sacrifício. Cristo procura 
reproduzir-Se no coração dos homens; e faz isto por intermédio 
daqueles que nEle crêem. O objetivo da vida cristã é a frutificação - a 
reprodução do caráter de Cristo no crente, para que Se possa reproduzir 
em outros. A planta não germina, não cresce, nem produz frutos para si 
mesma, mas para "dar semente ao semeador, e pão ao que come". Isa. 
55:10. Igualmente ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no 
mundo como representante de Cristo para a salvação de outros.”. PJ 67.

47

  Sugestão ao Professor           

Sugestão de Hino: 
«Minha pequenina luz vou deixar brilhar»
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Neurônios em ação      

Complete a figura ligando os pontos. 

Em seguida, escreva ao menos cinco maneiras 

que você pode fazer com que sua luz brilhe.
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