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Aos Pais e Professores:

A verdadeira educação significa mais que um certo curso 

de estudo. É vasta. Inclui o harmônico desenvolvimento de 

todas as aptidões físicas e das faculdades mentais. Ensina o 

amor e o temor de Deus, sendo o preparo para o fiel 

desempenho dos deveres da vida. ...

A primeira grande lição em toda educação é conhecer e 

compreender a vontade de Deus. Devemos introduzir na vida 

diária o esforço de adquirir esse conhecimento. Aprender a 

ciência apenas através da interpretação humana é falsa 

educação; aprender de Deus e de Cristo, porém, é aprender a 

ciência do Céu. A confusão em matéria educativa sobreveio 

devido a não haverem sido exaltados a sabedoria e o 

conhecimento de Deus. OC 293.

Ellen G. White

Nesta lição, incluímos no início de cada lição, um texto da 

Bíblia, e um texto do Espírito de Profecia, sempre em destaque 

e em negrito. Entendemos que isso servirá de grande ajuda e 

para um maior aprofundamento no tema de cada lição.

Portanto, estes estudos, colocados de maneira simples e 

infantil, podem ser melhor aprimorados caso os pais e 

professores fizerem uso dos textos em destaque. 

Os Editores
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floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo - 
todos testificam da  terna e paternal solicitude de nosso 
Deus, e de Seu desejo de tornar felizes os Seus filhos. 
(Caminho a Cristo), pág. 10.
 Este amor "nunca falha". I Cor. 13:6-8. Jamais 
perde seu valor; é um atributo celestial. Como precioso 
tesouro, será levado por seu possuidor através das portas 
da cidade de Deus. (Atos dos Apóstolos, 319).

Apesar de João ser chamado o discípulo do amor, vemos 

na Bíblia Paulo falando bastante acerca deste tema, e ele 

não apenas falou, mas provou em sua vida, o verdadeiro 

amor de Deus.

Ainda que eu falasse as 
línguas dos homens e dos anjos, e 
não tivesse amor, seria como o 
metal que soa ou como o sino 
que tine. (I Coríntios 13:1).

 "Deus é amor" (I João 
4:8), está escrito sobre cada 
botão que desabrocha, sobre 
cada haste de erva que brota. Os 
amáveis passarinhos, a encher de 
música o ar, com seus alegres 
trinos; as flores de delicados 
matizes, em sua perfeição, 
impregnando os ares de perfume; 
as altaneiras árvores da 

01
É PRECISO

MUITO AMOR
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Quando este querido apóstolo se converteu a caminho 
de Damasco, ele realmente fez uma entrega em sua vida 
deixando Cristo trabalhar em seu coração. Mesmo com tantos 
inimigos o rodeando  e querendo destruí-lo, ele não desanimou 
em amar e servir a Deus.

Em uma de suas viagens, desta vez para Roma, o navio 
estava submergindo nas águas com 276 pessoas à bordo. 
Naquele momento de pânico todos tentavam se salvar, mas 
sabe qual era a maior preocupação de Paulo? Era ver que todas 
aquelas pessoas morreriam sem se converterem à Deus. Ele, 
então, orou por eles e Deus os livrou da morte e deu 
oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem de seus 
pecados. Foram momentos de muita tensão que passaram. O 
apóstolo poderia ter pensado, somente nele, ou apenas em 
alguns poucos, mas se preocupou com todos que ali estavam, 
mesmo que a maioria nem o tinham como amigo. Esse amor tão 
grande que Paulo teve por seus semelhantes, só foi possível 
porque ele amava a Deus sob todas as coisas. Quando 
realmente amamos a Deus e somente a Ele servimos, 
conseguimos automaticamente amar nosso próximo e assim 
sermos usados na obra de Cristo em prol da salvação dos 
pecadores. Que possamos buscar esse sentimento que vem 
somente de Deus.
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Neurônios em ação      

       Sugestão ao Professor
          Cada aluno deve procurar em 

           suas Bíblias em I Coríntios 16:14. 
            Escrever o verso no quadro 

            abaixo e dar um exemplo de algo 
            que façam, de acordo com o verso.
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Eu deixo
você brincar

Obrigado!

Encontre os versos da Bíblia, escreva nos 
quadrados, e faça correspondência com cada figura.

Neurônios em ação      

Efésios 6:1. Gálatas 5:26.

Puxa, amiga
como você é 

bonita

Obrigada,
você é muito

gentil
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Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 
toda injustiça. (I João 1:9).

     
O Espírito está constantemente buscando atrair a 

atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz do 
Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus, e 
abrir às almas convictas as preciosidades das Escrituras...

O amor divino faz seus mais tocantes apelos ao 
coração quando requer que manifestemos a mesma terna 
compaixão que Cristo manifestou. Somente o homem que 
tem no coração amor altruísta por seus irmãos, tem 
verdadeiro amor a Deus. (Atos dos Apóstolos, 52 e 550). 

02
PECADO E 

ARREPENDIMENTO



09

Antes do pecado  o 
Senhor falava com Adão e 
Eva face a face e os anjos os 
visitavam constantemente. 
Viviam em um ambiente puro 
e agradável e eram muito 
felizes.

P o r é m ,  s e 
a v e n t u r a r a m  e m 
d e s o b e d e c e r  a  D e u s , 
comeram do fruto que não 
d e v e r i a m  c o m e r  e 
trouxeram de fato o pecado 
a o  m u n d o ,  e  a s 
consequências disso vemos 
até hoje. Como Adão e Eva, 
temos muitas coisas boas 
que o Senhor nos dá, mas 
buscamos prazer em coisas 
que são proibidas, não 
escutamos a Deus e aos 
nossos pais, por isso muitas 
vezes  aumentamos nosso 
sofrimento.

Mas, na história deste casal podemos ver, também, que 
eles se arrependeram profundamente do erro que cometeram. 
Passaram o resto de suas vidas colhendo os frutos do pecado, 
mas não se rebelaram contra Deus. Morreram fiéis crendo na 
promessa de Deus e em Seu perdão.

Nós, que somos nascidos no pecado, erramos também, 
mas, podemos errar ainda mais se não nos arrependermos. 
Devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, 
confessar nossos pecados  e confiar em Seu perdão.

A mesma oferta feita por Deus no Éden, é estendida a 
nós. Cristo veio a este mundo e provou Seu grande amor 
morrendo por nós. Trazendo assim salvação a todo que nEle 
crê. Que possamos aproveitar este maravilhoso privilégio, 
lutar para sermos salvos e desfrutar as bênçãos dos Céus.
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia o verso de Lucas 5:31-32 
e complete os espaços usando o Banco de Palavras

“______ lhes respondeu: Não são os que têm _________
 
que precisam de ________, mas sim os ________. Eu não
 
vim chamar _______, mas ________ ao ____________”.

Banco de Palavras

Jesus Doentes

Arrependimento

Justos

     Sugestão ao Professor          
          Faça uma destreza bíblica 
         com os seguintes versos:

     Atos 3:19 - Lucas 15:10 - Ezequiel 18:30 
      I João 1:9 - Salmos 51:1-2 - Mateus 3:8 

         II Crônicas 7:14 - 2 Pedro 3:9 
          Marcos 1:15 - Apocalipse 3:19.

    Sugestão de Hino:  
    «Poder pra Salvar»

Saúde

Pecadores Médico
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e orou para que o Guarda de Israel estivesse com ele na 
terra do exílio. (Patriarcas e Profetas, 214).

O nosso Criador nunca nos deixa sozinhos, está sempre 
conosco, quando entregamos nossas vidas em Suas mãos, Ele 
habita em nós.

José, quando foi vendido por seus irmãos, ficou muito 
triste, mas se apegou a Deus e essa união dele com o Pai 
Celestial fez com que ele tivesse forças para suportar as 
provas que viriam.

Você já se imaginou, ir parar em um lugar muito longe, 
distante da sua família, de seus amigos, e morar com um povo 
com costumes muito diferentes dos seus, e o pior, estar nesta 

UNIDOS COM O PAI

03
Porque eu estou bem 

certo de que nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, 
nem os principados, nem as 
coisas do presente, nem do 
futuro, nem os poderes, 
nem a altura, nem a 
profundidade, nem qualquer 
outra criatura poderá nos 
separar do amor de Deus, 
que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. (Romanos 
8:38-39).

José acreditava que 
o Deus de seus pais seria o 
seu Deus. Al i  mesmo 
[à caminho do Egito] 
s e  e n t r e g o u ,  e n t ã o , 
completamente ao Senhor, 
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situação por causa da traição e 
inveja de seus irmãos?

José poderia se sentir sozinho, 
mas, ele não pensou assim, ele orava 
bastante para buscar forças e para não 
se sentir só, ele sempre esteve unido 
com Deus.

Podemos fazer como José.
Não importa onde esteja, se

 você buscar a Deus, Ele sempre estará 
com você! 

Neurônios em ação      

Descubra três maneiras que José nos ensinou em sua união com Deus.

Para decifrar o código, escreva sempre a primeira letra 

das palavras das figuras que aparecem no quadro abaixo dela.

 Sugestão ao Professor          

  Cada aluno faz dois corações e cola um no outro e 
  escrevam em um lado: Jesus; e no outro o nome 

  da criança, simbolizando a união de Deus conosco.   
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04
APRENDENDO

A TER TEMPERANÇA

Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo 
corra bem, assim como vai bem a sua alma. (III João 1:2).

Toda igreja, toda família, necessita ser instruída 
com referência à temperança cristã. Todos devem saber 
como comer e beber de maneira a conservar a saúde. ...

Os pais devem viver mais para seus filhos, e menos 
para a sociedade. Estudai assuntos de saúde, e ponde em 
prática vossos conhecimentos. Ensinai vossos filhos a 
raciocinar da causa para o efeito. Ensinai-lhes que se 
desejam ter saúde e felicidade, devem obedecer as leis da 
natureza. ...

Ensinai desde o berço vossos filhos a exercer a 
abnegação, o domínio de si mesmos. Ensinai-os a desfrutar 
as belezas da natureza, e a exercitar sistematicamente as 
faculdades da mente e do corpo, em ocupações úteis. Criai-
os de modo a terem constituição saudável e boa moral, 
disposição alegre e índole branda. (Conselhos sobre Regime 
Alimentar, 454).
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A saúde é algo de grande importância. Devemos cuidar 
muito bem dela, pois, podemos ter tudo, mas, se não tivermos 
saúde, não conseguiremos fazer muita coisa. Deus sempre se 
preocupou com a saúde de Seus filhos. Quando formou o ser 
humano, deu a ele todas as frutas, verduras e castanhas para 
servir de alimento. Nunca foi o plano de Deus que Seus filhos 
comessem carne, Ele proveu tudo para que fôssemos fortes e 
saudáveis.

Daniel e seus amigos deram exemplo de temperança. 
Quando foram tentados a participar do banquete do rei, se 
recusaram em comer todas aquelas iguarias, carnes de todo tipo 
e pediram somente legumes e água para beber. Para a surpresa 
de muitos, eles ficaram mais fortes que os outros que comeram 
todas aquelas comidas que aparentemente eram mais 
“substanciosas”, mas que lhes fazia muito mal.

 Muitas vezes pensamos que comer, sempre é bom, mas, 
nem tudo que é comestível é saudável. Precisamos aprender que 
precisamos ser temperantes, comer na hora certa, não misturar 
alimentos que não se combinam, beber água, procurar ter uma 
vida regrada, para assim trabalharmos para Deus e oferecer ao 
Seu serviço um corpo saudável e uma mente limpa. Daniel foi um 
homem muito inteligente e prestativo na obra de Deus e nas 
revelações proféticas. Com certeza, ele não teria conseguido 
isso se não tivesse comunhão com Deus e estrita temperança na 
alimentação e na vida diária. 

Hoje, podemos não estar em um palácio, tentados a comer 
as comidas do rei, como Daniel e seus amigos. Mas, temos as 
tentações de comer coisas prejudiciais que são oferecidas por 
certas pessoas e até mesmo por amigos. Devemos ser fortes e 
firmes e recusar nos alimentar apenas para satisfazer nosso 
paladar. Que sempre possamos lembrar que fomos comprados 
por bom preço, e que somos responsáveis por este tesouro 
precioso que Cristo nos deu, que é a nossa saúde.
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Neurônios em ação      

Nosso Criador sempre se preocupa conosco.

Procure no caça-palavras abaixo, algumas 
variedades de frutas deliciosas que Ele fez para nós.

 Sugestão ao Professor          
 Cada aluno encontre em sua Bíblia, I Coríntios 10:31, e 

 escreva em seguida em uma folha. Faça recortes com retalho de 
 papel colorido formando frutas e verduras e colando-os abaixo 

 do texto com a idéia do que é melhor para honrar a Deus. 
Faça um piquenique de figuras!  
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05
RESPEITANDO 

AS PESSOAS

                                de Cristo. 
Cristo é o centro para o qual todos devem ser 

atraídos; pois quanto mais nos aproximamos do centro, 
tanto mais nos aproximaremos uns dos outros em 
sentimento, em simpatia, em amor, crescendo no caráter e 
imagem de Jesus. Para Deus não há acepção de pessoas. 
(Mensagens Escolhidas, Vol.1, 259).

Jesus sempre respeitou as pessoas como elas eram! 
Nunca, em nenhum momento, tratou mal alguém por não ser 
judeu, ou por não pensar como Ele, mas procurava sempre 
tratar a todos com carinho e aliviar suas dores.

Porque para com Deus 
não há acepção de pessoas. 
(Romanos 2:11).

Portanto, sendo os 
filhos de Deus um em Cristo, 
como considera Jesus as 
classes, as distinções sociais, 
a separação do homem de seus 
semelhantes, por causa da 
cor, da raça, posição, riqueza, 
nascimento ou realizações? 

O segredo da unidade 
encontra-se na igualdade 
entre os crentes em Cristo. 
A razão de todas as divisões, 
discórdias e diferenças 
encontra-se na separação 
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Quando Jesus encontrou uma mulher samaritana junto a 

um poço. Ele, de maneira alguma desfez dela ou a maltratou. 

Mesmo ela sendo tão pecadora, e pertencer a um povo inimigo, 

ele se aproximou dela. Os judeus não a tratavam com atenção, 

nem sequer conversavam com ela, mas Jesus não fez como eles, 

Ele deu atenção àquela mulher e mostrou amor.

C r i s t o  n ão  f az i a  d i fe rença  po r  r aça ,  c o r 

ou nacionalidade, para Ele, o que realmente importava, 

era o coração.

Assim, devemos nós também, em nosso dia a dia, tratar 

bem as pessoas que nos cercam, demonstrando respeito 

por todos.
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Neurônios em ação      

Procure em Atos 10:34 o que está 
escrito e escreva nas linhas abaixo:

  Sugestão ao Professor          
    Você vai precisar de uma folha 

sulfite para cada aluno, tesoura, cola 
e revistas ou jornais velhos. 

  Cada aluno deve procurar figuras 
de raças e culturas diferentes e colar no papel  

 sulfite com uma mensagem bem bonita. 
  Grifando que Deus não faz acepção de pessoas.  
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06
AMPARADOS 

POR DEUS

e adorá-Lo em Sua própria casa. Deu-nos Sua Palavra, para 
que fosse uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o 
nosso caminho. Nas suas sagradas páginas, encontramos 
sábios conselhos; e sempre que a Ele elevamos nosso 
coração em contrição e fé, concede-nos as bênçãos de Sua 
graça. Acima de tudo, está o dom infinito do querido 
Filho de Deus, através do qual fluem todas as 
outras bênçãos para esta vida e para a vida vindoura. 
(Conselhos sobre Mordomia, 18).

Não temas, porque 
Eu sou contigo; não te 
assombres, porque Eu 
sou Teu Deus; Eu te 
fortaleço, e te ajudo, e 
te sustento com minha 
destra fiel. (Isaías 
41:10).

Cada  momento 
somos mantidos pelo 
cu idado de Deus e 
sustentados pelo Seu 
poder. Ele enche nossa 
mesa  de  a l imento . 
Dá-nos sono pacífico 
e refrigerador.

S em a n a l m e n t e 
traz-nos o sábado, a fim 
d e  q u e  p o s s a m o s 
descansar de nossos 
trabalhos temporais 
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Desde a antiguidade Deus vem cuidando de Seu povo, 
sempre sustentando e socorrendo em todas suas 
necessidades.

 No livro de Êxodo, Moisés conta a história do povo 
israelita quando saiu do Egito para entrar em Canaã. É muito 
lindo ver como Deus cuidou daquele povo: a noite, no deserto, 
era muito frio, e Deus, então, os aquecia com uma coluna de 
fogo, e de dia, com o sol escaldante, Deus lhes protegia com 
uma nuvem; enviava o pão do Céu (maná) para os alimentar, e da 
rocha fazia jorrar água.

De várias formas Deus tem manifestado Seu cuidado 
por nós: dando-nos alimento, casa e roupas, é também Ele quem 
dá saúde para o homem trabalhar e sustentar sua família.

Devemos sempre ter em mente que temos um Deus 
maravilhoso, zelando por nós.

  Sugestão ao Professor          
    Procurar na Bíblia, Mateus 6:25-34, e explicar 

  como Deus cuida de nós. Dê uma folha para cada 
  criança e que cada uma explique como entendeu os 

  versos e que possa fazer um desenho sobre ele.  
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Neurônios em ação      

Leia em Mateus 6:26, escreva na linha abaixo, e circule 
o animal citado no verso que Deus cuida, também:
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07
DEUS FORTE

E PODEROSO

Muitas são, SENHOR meu Deus, as maravilhas que 
tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se 
podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e 
deles falar, são mais do que se podem contar. 
(Salmos 40:5).

Deus operará maravilhas para cada um de nós, se 
trabalharmos com fé, agindo de acordo com o que cremos, 
isto é, de que quando cooperamos com Ele, está pronto a 
fazer Sua parte. (Mensagens Escolhidas, Vol. 2, 308).
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Grande é o nosso Deus e que maravilhas Ele faz!!
São muitos os milagres e poderes manifestos por Ele!!
Quando Acabe, o rei de Israel e sua esposa, deixaram 

de adorar ao Deus Vivo para adorarem a outro deus; Elias, 
Profeta do Senhor, desafiou os profetas de Baal, que não 
conseguiram demonstrar o poder de seu deus. Todavia, Elias, 
servo e profeta do Senhor, orou e Deus mandou fogo do céu, 
mostrando à todos o Seu grande poder.

Naquele momento ficou provado que, somente Deus, 
tem o controle de todas as coisas. É Ele quem controla o 
Universo, que faz a chuva cair, o sol nascer. Mesmo os animais 
mais ferozes, se calam diante dEle. Tudo está sob o Seu poder. 
Muitas vezes, Ele usa esse poder para nos ajudar e nos livrar 
de males e perigos, que nem notamos. “Pois, igual a Ele, não 
há outro”.

  Sugestão ao Professor          
    Leve produtos recicláveis, como pote de iogurte, 
   rolo de papel vazio, e faça personagens da Bíblia 

  com eles. Cada criança escolhe um e os decora bem bonito. 
    Em seguida, contem histórias sobre o poder de Deus.  

   Cante um hino de como Deus é forte e poderoso.
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Neurônios em ação      

Relacione cada personagem e o milagre que Deus 
operou em sua vida, com os textos da Bíblia.

Daniel 6:22.

Josué 6:20.

Jonas 2:10.

Lucas 8:22-25.
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Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações. (Salmos 46:1).

"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus 
em Cristo Jesus para convosco." I Tess. 5:18. Esta ordem é 
uma certeza de que mesmo as coisas que nos parecem ser 
adversas contribuirão para o nosso bem. Deus não nos 
mandaria ser agradecidos por aquilo que nos causasse dano. 
(A Ciência do Bom Viver, 255).

Quando Davi escreveu este verso, com certeza ele sabia 
na prática, o que era ser protegido por Deus. Este homem, 
assim como muitos outros na Bíblia, passou por várias 
dificuldades, provas muito grandes, e mesmo assim, não 
perdeu a sua fé.    

08
A QUEM TEMEREI?
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Quando Davi resolveu proteger o rebanho e lutar com 
um urso, ele confiou no Deus de Israel e prevaleceu contra o 
animal. Assim, também, foi em nome do Deus Vivo que 
enfrentou o gigante Golias. Em todo tempo, colocava sua vida 
nas mãos de Deus, e a nada temia.

Assim, também temos o exemplo de três jovens, que 
por não quererem se curvar diante de uma estátua 
em adoração, foram jogados em uma fornalha ardente, 
mas, dali, saíram intactos, por que o Senhor os livrou do fogo 
(ler Daniel 3:21-26).    

Podemos entender que a nada devemos temer, pois, 
sendo filhos de Deus, ele lutará por nós. Não devemos temer, 
apenas crer.

  Sugestão ao Professor          
    Faça perguntas sobre algo que eles tenham medo, 

e dê uma folha para cada um fazer um desenho sobre isso. 
Converse sobre isso e os tranquilize dizendo que Deus 

está sempre conosco, e que quando tiverem medo, 
é só orar e cantar que Jesus manda o medo embora.
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  Em Marcos 5:36 Jesus disse uma frase muito interessante, 
complete o quebra cabeça e descubra o que Ele disse.

Nos quadros em branco, escreva as letras 
que vem após as de cima, em ordem alfabética.

Por exemplo: se em cima está a letra «A», escreva 
no quadro branco de baixo, a letra «B», 

seguindo assim, a ordem alfabética   

Neurônios em ação      

M N

Ã

S M

A

GD

L C ND

D

A

B D

O M R

A

A

Q H
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recebido. Então, vamos ao cumprimento de nossos deveres, 

certos de que a bênção terá lugar quando mais dela 

necessitarmos. 

Quando houvermos aprendido a assim fazer, 

saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por 

nós "muito mais abundantemente além daquilo que pedimos 

ou pensamos", "segundo as riquezas da Sua glória" (Efés. 

3:20 e 16) e "segundo a operação da força do Seu poder". 

Efés. 1:19. (O Desejado de Todas as Nações, 200).

09
DEUS É FIEL

M a s  f i e l  é  o 

S E N H O R ,  q u e 

v o s  c o n f i r m a r á ,  e 

guardará do mal igno. 

(II Tessalonicenses 3:3).

Temos de Lhe confiar 

nas promessas. Quando a 

Ele nos chegamos com fé, 

toda súplica penetra o 

coração de Deus. Tendo 

pedido Suas bênçãos, 

devemos crer que as 

recebemos, e dar-Lhe 

graças porque as temos 



Você sabe o que quer dizer a palavra FIEL? Fidelidade?      
No dicionário está escrito que fiel é aquele que não 

engana, que cumpre o que diz, é exato, pontual, firme e 
constante. Exatamente o que Deus representa ser, “nEle não 
há variação nem sombra de duvida” (Tiago 1:17). Ele sempre 
cumpre suas promessas.   

Quando Ele pediu para Noé fazer uma arca para abrigar 
as pessoas e os animais quando a chuva viesse, Ele cumpriu 
exatamente, o que falara a Noé, nada mudou do que Ele disse. 
Todos que estavam na arca ficaram à salvo do dilúvio.

Também, quando prometeu à Abraão que, mesmo ele já 
estando velho, teria um filho, e que seria pai de uma grande 
nação, tudo se cumpriu como Ele disse que iria acontecer.

E, assim, também, quando Jesus diz que em breve 
voltará e nos levará para morar com Ele, devemos confiar e nos 
preparar; pois, se Ele prometeu, Ele irá cumprir.

29
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia Salmos 33:4 
e escreva as palavras de Davi, na linha abaixo

  Sugestão ao Professor          
    Faça uma destreza bíblica com as crianças. 

Faça fichas com papel sulfite escrito os versos abaixo, em 
cada uma delas. Em seguida, sorteie as fichas e fale o verso 

que elas devem procurar. Ganha quem achar primeiro mais versos.
Segue lista de textos: Salmos 36:5; Salmos 86:15; Gênesis 24:27; 

Salmos 25:10; I Coríntios 1:9; Salmos 115:1; I Coríntios 10:3;  
Salmos 89:1; Êxodo 34:6. 

Explique cada verso e fale sobre como Deus é fiel.
Sugestão de hino: Eu vou obedecer – Diante do Trono para crianças.   
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Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem 
aventurado o homem que nEle se refugia. (Salmos 34:8).

Há uma prova que está ao alcance de todos - tanto do 
mais culto, como do mais iletrado - e esta é a da 
experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a 
veracidade de Sua Palavra, a fidelidade de Suas promessas. 
Ele nos convida: "Provai e vede que o Senhor é bom." 
Sal. 34:8. 

10
APRENDENDO 

COM O MESTRE
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Em lugar de confiar nas palavras de outros, devemos 
provar por nós mesmos. Ele afirma: "Pedi, e recebereis." 
João 16:24. Suas promessas serão cumpridas. 
Nunca falharam; isso jamais acontecerá. E à medida que 
nos aproximamos mais de Jesus, e nos regozijamos 
na plenitude de Seu amor, nossas dúvidas e 
obscuridades hão de desaparecer ante a luz de 
Sua presença. (Caminho a Cristo, 111-112).

A bondade de nosso Pai Celestial não tem fim; Ele é 
amor, bondade e misericórdia. Podemos observar em nossa 
vida tudo aquilo que Deus nos faz de bom. Muitas vezes Ele nos 
livra de perigos que nem percebemos; ao andar pela rua, ao 
brincar, ao estudar, em qualquer momento que for, Ele está 
sempre, bondosamente, cuidando de nós.

Nada acontece sem que Deus perceba, mesmo uma folha 
que cai de uma árvore, não passa despercebida por Ele, quanto 
mais as necessidades dos filhos Seus.

Jesus sempre ajudava as pessoas: fazia que o aleijado 
andasse, o cego enxergasse, os doentes ficassem curados. 
Assim, nós também podemos demonstrar bondade aos nossos 
semelhantes; falar bondosamente, cuidar das pessoas, ajudar 
nossos pais e amigos. Fazendo assim, estaremos imitando a 
Jesus.

    Sugestão ao Professor          
    Cada aluno deve procurar em 

    sua Bíblia em Mateus 5:38-39; 
     Mateus 5:43-44; Efésios  4:32. 

    Estes textos ajudarão na idéia do que 
    desenhar nos quadros da página seguinte  
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Neurônios em ação      

Observe as figuras dos quadrados de cima e faça um desenho que demonstre 

uma atitude correta nos quadrados  em branco, tal como mostra o exemplo. 

Leia em sua Bíblia I Reis 17:8-16 e veja 

que linda história é contada. Depois, escreva o que você compreendeu 

e conte, também, como Deus tem mostrado bondade em sua vida.



34

11
“A TUA CASA”

Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos 
Exércitos! A minha alma está desejosa, e desfalece pelos 
átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne clamam 
pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha 
ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus 
altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvar-te-
ão continuamente. (Salmos 84:1-5).
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 A casa de Deus pode ser muito humilde em comparação 
com o templo de Salomão, mas não é menos reconhecida por 
Deus. Para aqueles que ali adoram, é a porta do Céu, 
se adoram a Deus em espírito, em verdade e na beleza 
da santidade.
 Ao serem entoados cânticos de louvor, ao se elevarem 
ao Céu fervorosas orações, ao se repetirem as lições das 
maravilhosas obras de Deus, ao expressar-se a gratidão do 
coração em preces e hinos, os anjos do Céu apanham o tom e a 
eles se unem em louvor e ações de graças a Deus. 
(MM, Ano: 2002, Cristo Triunfante, 243).

 Na Bíblia, especialmente no livro de Salmos, encontramos 
vários versos de Davi louvando a Deus e também engrandecendo 
Sua casa, ou seja, a igreja. Ele sentia prazer em estar na 
presença de Deus e cantar louvores em Seu nome. 
 Davi foi um dos homens que mais almejou construir uma 
bela igreja para o Senhor. Naquele tempo havia o tabernáculo 
que era feito de tendas, e ele queria construir um templo fixo 
em Jerusalém. Ele sonhava com isso e deixou tudo pronto para a 
construção. Todos os detalhes prontinhos para seu filho 
Salomão construir. Durante sua vida, porém, Davi procurou 
aproveitar os momentos com Deus, mesmo não sendo dentro de 
um grande templo.
  Podemos estar em comunhão com Deus, mesmo sendo um 
lugar simples e humilde. O Criador dos Céus e da Terra não 
precisa de um lugar para habitar, Ele é o Dono de tudo. Nós 
precisamos estar em Sua presença, e é muito bom quando temos 
um lugar para nos reunir e estudar a Sua palavra, sentir mais Sua 
presença. Devemos nos esforçar por conseguir isso, mas, se por 
ventura não conseguimos, mesmo assim, não devemos deixar de 
buscar estar em Sua presença, ainda que seja em nossa casa. O 
mais importante é estar em comunhão com Deus. Serem 
respeitados os momentos em que forem estudadas as lições aos 
sábados, respeitar a hora do culto matutino e vespertino, e 
desfrutar da presença do nosso melhor Amigo que é Jesus.
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Neurônios em ação      

Nos versos abaixo, apenas um fala sobre estar na presença 
de Deus alegres cantando. Descubra qual é e escreva abaixo.

Salmos 139:1 Salmos 32:2 Salmos 97:11

Salmos 72:8 Salmos 100:4 Salmos 10:17

       Sugestão ao Professor          

            

           Fazer uma casa de materiais descartáveis 
            junto com os alunos e decorar bem bonito. 
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12
ORAÇÃO EM TODOS 

OS MOMENTOS

E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão. (Mateus 21:22).

E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão: "Este é o 
Meu Filho amado, em quem Me comprazo", abrangem a 
humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. 
Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos 
rejeitados como indignos. Deus "nos fez agradáveis a Si no 
Amado". Efés. 1:6. A glória que repousou sobre Cristo é um 
penhor do amor de Deus para conosco. 

Indica-nos o poder da oração - como a voz humana 
pode chegar aos ouvidos de Deus, e nossas petições podem 
achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, 
a Terra foi separada do Céu e alienada de sua comunhão; 
mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória.
(O Desejado de Todas as Nações, 113).
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Mesmo não vendo a Deus, podemos senti-lo em nossas 

vidas, e uma forma de falarmos com Deus, é através da oração. 

Quando oramos, podemos expor todos os nossos problemas para 

Jesus, falar tudo que sentimos e pedir a Sua ajuda para resolver 

as nossas dificuldades. 
Na Bíblia, vemos a história de Jonas, que se meteu em uma 

grande enrascada, ao se recusar em  ir à Nínive. Ele desviou seu 

trajeto e foi para Társis, fugindo da ordem que Deus dera. No 

caminho, estando ele em um navio, houve uma grande 

tempestade e todos que estavam à bordo se deram conta que o 

fujão era o responsável por toda a tragédia e resolveram lança-

lo no mar. Logo em seguida, um grande peixe o engoliu, e ele, 

agora sozinho dentro daquele enorme peixe, clamou ao Senhor 

em oração:
“Na minha angústia, clamei ao SENHOR, e ele me 

respondeu; do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha 

voz.... Quando dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu 

me lembrei do Senhor.“ (Jonas 2:2 e 7).
O Rei dos Reis atendeu a oração de Jonas, mesmo sem ele 

merecer. Fez com que o peixe vomitasse ele e por um milagre, 

saiu vivo dessa prova horrível que passara. 
Assim como Jonas, nós também muitas vezes 

desobedecemos a Deus. Mas, nem por isso temos que parar de 

orar e pedir, pois, somente por meio das orações e 

arrependimentos sinceros, podemos buscar o auxílio de Deus. 
 Se sua oração não for atendida prontamente, não 

desanime, o salmista Davi escreveu em Salmos 37:7: 

“Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência”. 

O Senhor sabe o momento adequado para nos atender, e tudo 

faz para a felicidade de Seus filhos. Devemos ser pacientes e 

perseverantes na oração, confiando sempre que, quem está no 

comando, é nosso Grande Mestre, e com Ele não há o que temer.
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Neurônios em ação      

Complete os quadrados usando o banco de palavras abaixo.

Banco de Palavras

Paciência

Força

Paz

Confiança

União

Perseverança

   Sugestão ao Professor          
     Sugestão de Hino: Se as crianças forem 

maiores- Grande é o nosso Deus - ministério Jovem. 
Se forem menores - O telefone do Céu é joelho no chão.
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13
EU QUERO 

ESSE PODER

E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas 

profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens 

terão visões. E também sobre os servos e sobre as 

servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. 

(Joel 2:28-29).

Devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, 

egoístas,lembrando que temos um trabalho da maior 

magnitude e da mais elevada importância. Ao realizar esse 

trabalho, estamos fazendo soar a primeira, segunda e 

terceira mensagens angélicas, e assim, sendo preparados 

para a vinda do outro anjo celeste que com sua glória 

iluminará o mundo.(Testemunhos para a Igreja, Vol. 6, 406). 
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Não necessitamos estar ansiosos quanto à chuva 

serôdia. Tudo o que devemos fazer é manter limpa a vasilha e 

preparada para receber a chuva celestial e orar: “Que caia a 

chuva serôdia em minha vasilha; que a luz do glorioso anjo que 

se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim; dá-me uma 

parte na obra, em fazer soar a proclamação; deixa-me ser 

colaborador com Jesus Cristo”. (Eventos Finais, 194).

Quando Jesus subiu aos Céus, não deixou Seus discípulos 

sozinhos. Ele enviou o “Outro Consolador” que é o Espírito Santo 

para dar poder para eles enfrentarem as dificuldades que viriam 

e fazê-los lembrar de tudo que Cristo havia dito.

Mas, o Espirito Santo só habitou, de fato, no coração 

deles, depois que O buscaram com fé e oração, pois, eram 

pecadores e falhos no caráter, tinham muito ainda para 

aprender. E uma das coisas era amar mais uns aos outros, não ter 

diferenças entre si e disputas. Quando, finalmente, alcançaram 

esta fé, o Santo Espírito desceu sobre eles, e os encheu de 

poder. Com este poder eles conseguiram pregar o evangelho à 

várias pessoas de longe e de perto e assim a verdade alcançou 

muitos corações. 

O mesmo acontecerá agora no tempo do fim, mas, desta 

vez Deus, também usará, jovens e crianças para pregar o 

evangelho, só que sob a mesma condição que foi aos discípulos. 

Devemos, também, desfazer nossas diferenças, amar uns aos 

outros, e para isso amar a Deus sobre todas as coisas. Quando 

realmente formos cooperadores de Deus, Ele nos usará para 

fazer esta maravilhosa obra. Que possamos pela fé e a prática, 

alcançar este tão precioso objetivo.
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Neurônios em ação      

Faça um desenho ou escreva o que 
você gostaria de pregar para as pessoas

Sugestão de Hino: «Eu Quero Esse Poder» - Grupo Integração Jr.
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Desenhos para Colorir!
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