


01

Escola Sabatina Infantil

Revisão: Orlando Ap. de Oliveira Borges

Ilustrações e Textos: Regiane de Oliveira Borges Bonfim

Editoração e Textos: Matheus Gustavo de Oliveira Borges

 

Os Libertadores de Israel

“Escolinha”

Caixa Postal 403 / Centro
CEP 13012-970 - Campinas / SP
www.movimentoadventista.com.br

contato@movimentoadventista.com.br



02

ÍNDICE
Pág.

01  - Escolhas e Amizades............................................04

02 - É Preciso ter Coragem..........................................08

03 - Humildade - Uma Excelente Qualidade.............11

04 - O Importante é a Qualidade...............................14

05 - Dominando a Si Mesmo..........................................17

06 - Deus é Tudo que Precisamos...............................20

07 - Fortes em Jesus....................................................23

08 - Ninguém é Melhor que Ninguém.........................26

09 - Dê o Seu Melhor.....................................................29

10 - A Correção é Necessária.......................................32

11 - Ouvindo a Voz de Deus...........................................36

12 - Querido Diário.........................................................39

13 - A Melhor Escola......................................................42



03

Aos Pais e Professores:

Ellen G. White

Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação 

da parte de Deus aos homens. Devemos ligar seus preceitos 

como sinais sobre nossas mãos, e como testeiras entre nossos 

olhos. Sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de 

Deus, como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem 

durante o dia, e pela coluna de fogo à noite. 

Os pais podem e devem interessar os filhos no 

conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. 

Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na Palavra de 

Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. 

Devem estar familiarizados com seus ensinos, e, conforme Deus 

ordenou a Israel, falar a tal respeito "assentado em tua casa, e 

andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te". 

Deut. 11:19. Aqueles que desejam que seus filhos amem e 

reverenciem a Deus, devem falar de Sua bondade, Sua 

majestade e Seu poder, conforme se acham revelados em Sua 

Palavra e nas obras da criação.

Patriarcas e Profetas, pág. 504.
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01

Verso de Ouro: Não se deixem enganar: As más companhias 
corrompem os bons costumes. I Coríntios 15:33.

Texto-Chave: Qualquer coisa que tenda a enfraquecer nosso 
amor para com Deus, ou a interferir com o serviço que Lhe devemos, 
torna-se um ídolo. [...] Cumpre-nos amar ao Senhor nosso Deus de todo 
o coração. Coisa alguma a não ser obediência a cada preceito - nada 
menos que amor supremo a Deus assim como semelhante amor a nosso 
próximo - pode satisfazer às reivindicações da lei divina. 
MM (Ano:2005), Filhos e Filhas de Deus, pág. 57. 

ESCOLHAS E AMIZADES
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Há muito tempo atrás, quando o povo de Israel foi tirado 

do Egito, o Senhor os guiou até Canaã, à Terra Prometida, e, ali, 

Deus ordenou que o povo conquistasse toda a região, mas o povo 

se acomodou. Não quiseram continuar lutando por aquilo que 

Deus deu a eles.

Havia por perto, um povo chamado de cananeus, eles 

eram muito malvados, e não gostavam de Deus. Os israelitas, ao 

invés de afastá-los dali, como Deus havia ordenado, resolveram 

se unir a eles, deixando, assim, de adorar ao verdadeiro Deus. 

Fizeram amizades, e até se casaram com essas pessoas más 

que ensinaram costumes errados aos israelitas e desonravam 

a Deus.

Mas, mesmo com tanta maldade em Israel, ainda havia 

entre eles, pessoas boas que iam à igreja, e que adoravam ao 

Deus verdadeiro. Deus, então, resolveu dar um jeito nisso. Em 

meio à uma festa religiosa, o próprio Jesus apareceu, e 

mostrou ao povo que eles estavam fazendo errado em se 

associar com pessoas que desonravam a Deus, e que fazendo 

assim, eles estavam se afastando do Criador, que com tanto 

amor, havia cuidado deles.   

Assim, o povo se arrependeu, chorou, e pediram 

desculpas a Jesus por tudo que fizeram de errado.

A amizade é uma coisa muito boa, e foi criada por Deus, 

pois Ele não nos quer ver sozinhos. É muito bom fazermos 

amigos, e com eles conversarmos, e brincarmos, mas, devemos 

ter cuidado no momento de escolhermos nossos amigos. Eles 

podem nos influenciar tanto para o bem, como para o mal. Se 

percebemos que nosso amiguinho não ama a Jesus, e que 

desobedece aos pais, devemos falar para ele do amor de Jesus. 

Mas, se mesmo assim, ele não quiser obedecer a Deus, e nem a 

seus pais, o melhor que devemos fazer é nos afastar, pois, 

assim fazendo, não corremos risco de nos afastar de Jesus que 

é nosso melhor amigo! 
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Neurônios em ação      

Desenhe uma figura para 
cada verso de Provérbios 13:20

Aquele que anda com os sábios 

 Será cada vez mais sábio

Mas, o companheiro dos tolos,                                     

acabará mal. 



Neurônios em ação      

  Sugestão ao Professor          
  Faça um diálogo com as crianças, sobre seus 
  círculos de amizades e como eles acham que 

   um amiguinho age certo e quando age errado. 
  Perguntem quantos amigos eles tem, e o que 
  aprendem com eles. Em seguida, cada um 

 faz um cartão para seu melhor amigo 
  e escreva o verso de Provérbios 17:17.   

07
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 Texto-Chave: Habitava em Israel uma mulher, famosa por sua 
religiosidade, e por meio dela o Senhor escolheu livrar o Seu povo. Seu 
nome era Débora. Era conhecida como profetisa, e na ausência dos 
costumeiros juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e justiça. 
MM (Ano:1999), E Recebereis Poder, pág. 259.

 Verso de Ouro: 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.

02
É PRECISO 

TER CORAGEM
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Quando Israel, novamente, se afastou de Deus, o povo 

foi, então, oprimido durante vinte anos pelo povo inimigo. Eles 

viviam em lugares desolados, sofriam os ataques dos homens 

maus, eram roubados e judiados por eles. Foi, então, que o povo 

clamou a Deus e Ele os ouviu.

Havia por ali, uma mulher chamada Débora, que, além de 

profetisa, era também juíza em Israel. Deus pediu para ela 

falar com Baraque, da tribo de Naftali, e instruí-lo para 

enfrentar o exército inimigo do Rei Jabim, que era um homem 

muito malvado.

Baraque ficou com medo, pois, o exército de Jabim, era 

enorme, comparado ao de Israel. Ele aceitou ir, somente, se 

Débora também fosse com ele, e convencesse o povo a aceitar 

as condições de Deus.     

Quem olhasse de fora, veria que não havia condições do 

povo israelita ganhar a guerra, pois, aparentemente, eram mais 

fracos. Entretanto, Deus os guiou através de Debora e Baraque, 

que tiveram muita fé, coragem e confiança em Deus.

Quando tivermos problemas que parecem ser muito 

grandes, devemos nos lembrar dessa história, pois, não existe 

problema grande demais para Deus, Ele tudo resolve quando 

confiamos nEle. Devemos fazer como Débora e confiar sempre 

em Deus.

Débora, confiando em Seu Mestre, foi com Baraque e 

preparou o povo para a guerra. Então, quando o grande exército 

do rei Jabim apareceu com seus grandes armamentos, os 

israelitas os enfrentaram e Deus ganhou a batalha por eles.

 Coragem, não é apenas coisa de meninos, não. Na Bíblia, 

temos o exemplo de uma mulher que teve muita coragem e fé. 

Essa mulher era muito piedosa, e fora escolhida por Deus para 

libertar o Seu povo.
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Neurônios em ação      

Complete a frase que está em I Coríntios 16:13, 
        usando o banco de palavras abaixo:

“Estejam  _______________, mantenham-se
 
_________ na fé, sejam homens de________

que _______ sejam_________.”

Banco de Palavras

Firmes Vigilantes

Coragem Fortes

       Sugestão ao Professor          

           Faça perguntas de algo que as crianças tenham 
         medo. Pergunte se alguma vez elas já tentaram 

          enfrentar isso. Peça para eles fazerem um 
         desenho sobre isso, e escrever o verso 
         de II Timóteo 1:7. Ensine palavras de 

          encorajamento, e cante hinos de fé e coragem.    
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 Verso de Ouro: Mas os humildes receberão a terra por herança e 
desfrutarão pleno bem-estar. Salmos 37:11.

 Texto-Chave: Gideão sentiu profundamente sua insuficiência 
própria para a grande obra que tinha diante de si. ... O Senhor nem 
sempre escolhe para Sua obra pessoas de grandes talentos, mas seleciona 
aqueles a quem Ele pode melhor usar. MM (Ano:1971), 
Vidas que Falam, pág. 126.

UNIDOS COM O PAI

03
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O Senhor olha sempre para os humildes de coração, 
assim como olhou para Gideão, um homem modesto, vindo de 
uma família simples. Deus o chamou para fazer uma grande 
obra de livrar o povo das mãos dos amalequitas e dos 
midianitas, que eram nações inimigas do povo de Deus. 

Gideão, porém, ao receber esta tarefa, não sentiu 
segurança em si mesmo, pediu, então, um sinal, para ter mesmo 
certeza que Deus o havia chamado para tão grande obra. Ele 
colocou um pedaço de lã em cima de um terraço e pediu que 
Deus fizesse o orvalho cair apenas sobre a lã, e o terraço 
ficasse seco. E, assim, aconteceu. No dia seguinte, Gideão viu 
que tudo estava conforme ele pediu. Mas, mesmo assim, ele 
ficou preocupado, e para ter absoluta certeza, pediu para 
Deus inverter o teste. Colocou a lã, novamente, sobre o 
terraço, e pediu para a lã ficar seca e o terraço molhado. E, 
assim, aconteceu. Então, Gideão pôde ter a certeza que Deus, 
realmente, o havia escolhido.

 Você sabe o que significa humildade? Esta palavra é 
muito falada na Bíblia; em Salmos 149:4, diz que o “Senhor ama 
Seu povo e dá aos humildes a honra da vitória”. Esta humildade 
que a Bíblia fala, trata-se de uma qualidade que podemos 
possuir, apenas, quando somos submissos a Deus. Temos esta 
humildade quando não temos orgulho, quando somos simples no 
agir, quando não confiamos em nossa própria força, mas 
colocamos tudo nas mãos de Deus.  

Nem sempre o Senhor escolhe pessoas que possuem 
grandes talentos. Ele capacita os escolhidos dEle; usa os 
humildes de coração para realizar a Sua vontade. É muito 
importante, antes de tomarmos qualquer decisão, orarmos a 
Deus e pedirmos Sua direção, pois, nunca é seguro confiar em 
nós mesmos. Devemos sempre confiar em Deus e sermos 
humildes em aceitar a Sua vontade.

   Sugestão ao Professor          
     Você precisará de uma folha sulfite, lápis e borracha, 
para cada criança. Faça fichas com nomes de pessoas 
   que foram exemplo de humildade na Bíblia, como: 

Cristo, Abraão, Davi e Paulo. Peça para cada um 
    procurar na Bíblia e escrever os versos de: Mateus 11:29; 

  Gênesis 18:27; II Samuel  7:18; I Timóteo 1:15 e fazer 
  relação com cada personagem. Fale sobre como ser 

  humilde, e de como essas pessoas agiram com Deus.
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Neurônios em ação      

Circule a figura que demonstre orgulho e falta de humildade.

Desculpe! 
Eu, sem querer, 

quebrei seu brinquedo

Tudo bem, 
a gente tenta 
consertar!

Filho, eu ouvi quando você 
ofendeu sua irmã, e já disse 

que eu não gosto disso

Mas, foi ela que 
começou, eu não estou 
errado de ofendê-la

Senhor, 
por favor, me ajude 

a ser obediente
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04
O IMPORTANTE

É A QUALIDADE

 Verso de Ouro: Porque muitos são chamados, mas poucos 
escolhidos. Mateus 22:14.

Temos um modo muito diferente do de Deus ao olharmos 
as coisas. Muitas vezes, quando vemos lugares cheios e 
abarrotados de gente, podemos pensar: Olha! esse lugar deve 
ser muito bom, pois, todos estão indo lá!

 Texto-Chave: O êxito não depende do número. Deus pode livrar 
tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado nem tanto pelo 
grande número como pelo caráter daqueles que O servem. 
Patriarcas e Profetas, pág. 550.
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 Mas Deus não vê as coisas desta maneira. Ele não olha 

para a quantidade, mas sim, para qualidade. Foi como 

aconteceu com o povo de Israel no passado, quando Gideão foi 

guerrear contra os midianitas e os amalequitas.

Naquela ocasião, ao comando de Gideão, havia trinta e 

dois mil homens, sendo que os inimigos possuíam, mais soldados 

ainda. Imaginem! eram bastante soldados, mas o Senhor achou 

que ainda havia muitos homens em Seu exército, e ordenou que 

Gideão dispensasse quem estivesse com medo ou tivessem 

outras coisas importantes para fazer. E, assim, aconteceu, 

muitos foram embora, e, apenas, ficaram, um terço dos 

homens para guerrear.     

Olhando de fora, poderíamos pensar que seria 

impossível o exército comandado por Gideão, vencer, pois 

eram a minoria. Mas Deus concedeu a vitória ao Seu povo.

Mas, ainda Deus pensou que tivesse muita gente em Seu 

exército, e pediu para todos irem beber água no rio, e fez um 

teste com eles. Os que foram reprovados, foram embora, e 

Gideão contou com, apenas, trezentos homens para guerrear 

contra milhares do exército inimigo.

Assim, também, acontece hoje. Ele não julga ser a 

melhor igreja, aquela que está cheia de gente, mas, sim, quando 

tem pessoas sinceras e fiéis. Seja muito, seja pouco, o que Ele 

quer ver é se entregamos nossa vida a Ele, e O obedecemos de 

coração. Por isso, não devemos olhar o número, mas a 

sinceridade. Não importa se há apenas “dois ou três reunidos”, 

se forem sinceros, Deus estará com eles.
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia em Juízes 7:4-7, e escreva qual 
o teste que Deus fez com os soldados. Em seguida, pinte 

a figura dos homens que agiram corretamente. 

       Sugestão ao Professor          

            Cada um encontre em sua Bíblia como Deus 
          livrou o povo na guerra. Peça para eles escreverem 

          o fato, e também, escrever se alguma vez Deus operou 
          um livramento em sua vida, ou na vida de alguém.   
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05
DOMINANDO 

A SI MESMO

 
 Verso de Ouro: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, 
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. 
Provérbios 16:32.

 Texto-Chave: As lições de temperança, renúncia e governo de si 
mesmo devem ser ensinadas às crianças mesmo desde a primeira 
infância. Patriarcas e Profetas, pág. 562.

 Na Bíblia, há muitos exemplos de como Deus se importa 
com o que comemos e bebemos, e de como isso influencia em 
nossa vida.    
 Na história de Sansão, podemos ver como Deus orientou 
seus pais, antes mesmo, dele nascer. 
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 O Senhor desejava tornar Sansão um juiz e um 

libertador do povo de Israel, por isso, ordenou que não fosse 

dado a ele alimento prejudicial. Pediu para os seus pais 

cuidarem de sua alimentação, pois, isso influenciaria muito na 

direção que ele fosse tomar.

 Os pais de Sansão cuidaram muito bem dele. Deus 

abençoou muito Sansão, lhe dando uma força especial. Quando 

ele cresceu, conseguiu matar um leão com suas próprias mãos; 

possuía essa força por sua obediência e consagração a Deus.

 Quando somos crianças, temos nossos pais para nos 

defender, e nos ajudar a fazer o que é certo, mas, muitas 

vezes, quando eles não estão por perto, devemos aprender a 

dizer “não” quando somos tentados a fazer o que é errado.

 Do mesmo modo, Deus, hoje, também nos instrui a não 

comermos carne de animais, nem bebermos café, 

refrigerantes, e outras coisas mais que são prejudiciais à 

nossa saúde. E quando o Senhor assim nos ensina, não é apenas 

pensando em nossa saúde, mas, também, em nosso domínio 

próprio. Quando somos tentados a comer fora de hora, 

ou comer alimentos que parecem ser gostosos, mas que 

são prejudiciais, e resistimos à tentação, nos tornamos 

mais fortes. 

 Mas, aí, você deve estar se perguntando: O que tem a 

ver o que comemos com as nossas escolhas? É simples! Quando 

nós resistimos, e não comemos aquilo que é errado, estamos, 

mesmo sem perceber, nos tornando mais fortes para 

resistirmos a outras tentações; estamos, assim, aprendendo a 

nos dominar. E é, exatamente isso, que Deus deseja, que 

tenhamos força para não cairmos em erro.  
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Neurônios em ação      

Circule os alimentos saudáveis:

       Sugestão ao Professor          

            Você precisará de revistas ou jornais velhos, tesoura, 
           papel sulfite e cola. Cada aluno deve procurar 
           gravuras de alimentos saudáveis e prejudiciais, 

           e fazer uma lista de cada. Procure pesquisar e explicar 
            para eles o benefício de algum alimento para o corpo, 

           e o mal que faz algum alimento prejudicial, como: 
            o café, o açúcar etc. Se possível, leve o 

        material preparado, e diga como 
          é importante estarmos com saúde.
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06
DEUS É TUDO

QUE PRECISAMOS 06
DEUS É TUDO

QUE PRECISAMOS

 Verso de Ouro: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se 
apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5-6. 

 Texto-Chave: Mal havia terminado, quando uma intensa e 
dolorosa sede o fez lembrar-se de sua fragilidade. Havia ficado exausto 
devido a seus feitos prodigiosos, e não havia ali por perto um meio para 
suprir sua necessidade. Sansão começou a sentir sua completa 
dependência de Deus e a se convencer de que não havia triunfado por 
sua própria força, mas pelo poder do Onipotente. Então rendeu 
louvores a Deus por seu livramento e fez uma fervorosa oração para 
que seu sofrimento fosse aliviado. Comentário Bíblico, Vol. II, 
págs. 1.006-1.007.
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 Sansão foi um homem muito abençoado. Deus deu à ele 
uma força muito especial que era para ele usar para defender o 
povo de Israel contra os filisteus. 

 Com esta história, podemos ver que sem Deus não somos 
nada. Não importa  se somos ricos ou pobres, fracos ou fortes, 
se Deus não nos sustentar, nós perecemos. Sansão foi o homem 
mais forte do mundo, enfrentou mil homens, mas, viu sua 
incapacidade, quando precisou saciar sua sede e não conseguiu 
por ele mesmo; precisou clamar a Deus, pois, sem água 
ele morreria. Assim, também, somos nós, dependemos 
de Deus, inteiramente. 

 Tudo que temos, ou possuímos, provém de Deus. Desde o 
sol para nos aquecer, a água para beber, o alimento para comer, 
e as roupas para nos vestir. Tudo é enviado por Deus. Devemos 
sempre reconhecer isso e sermos gratos a Deus por tudo que 
Ele nos dá.      

 Assim, Sansão em vez de louvar a si, louvou a Deus, e 
orou para que Ele lhe desse água. Deus o atendeu, e fez abrir 
uma fonte de água para ele saciar a sede.

 Certa vez, enfrentou mil homens, sozinho, com apenas, 
uma queixada de jumento na mão. Era muita gente! Mas, a força 
não vinha dele mesmo, Jesus é quem dava aquela força à ele. 
Mas, assim que ele derrotou os mil homens, ao invés de 
agradecer a Deus, ele começou a honrar a si mesmo, mostrando 
que ele sozinho era muito forte. Mas isso não durou muito, pois, 
logo Sansão sentiu uma sede terrível, e não tendo onde beber 
água, lembrou-se de Deus, que é o Doador da vida.

  Sugestão ao Professor          
     Converse com as crianças sobre a lição, 
     e pergunte se elas já tentaram fazer algo 

  sozinhos e não conseguiram. Incentive-os a orar 
  antes de realizarem suas tarefas diárias, e peça 

  para cada um fazer uma redação, ou um desenho 
  (se não souber escrever) com o título: 

“Sozinho Eu Não Consigo...”  
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  Descubra o que Jesus disse em João 15:5.
Para decifrar o código, escreva sempre a primeira letra 

das palavras das figuras que aparecem no quadro, abaixo dela.

Neurônios em ação      
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07
FORTES

EM JESUS

 Texto-Chave: A verdadeira grandeza do homem é medida pela 
força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o 
dominam. Patriarcas e Profetas, pág. 567.

 Verso de Ouro: O Senhor é a minha força e o meu escudo; nEle o 
meu coração confia, e dEle recebo ajuda. Salmos 28:7.
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 Quando falamos em força, pensamos logo em músculos, 
em força física. Talvez você já tenha ficado triste por não 
conseguir carregar uma coisa pesada, ou por ter perdido 
alguma competição, mas não precisa ficar chateado, pois todos 
nós, até mesmo os adultos, possuem um limite de força.  
Mas, existe uma força que a Bíblia fala que não tem limite, que 
é a força da fé.

Com o passar do tempo, ele começou a confiar em sua 
própria força; se envolveu com pessoas que não amavam a 
Deus; deixou de obedecer aos seus pais; casou-se com uma 
mulher que não era do seu povo; e tudo que Jesus havia pedido 
para ele não fazer, ele fez. Deixou, assim, seus pais muito 
tristes, e isso trouxe muita tristeza para ele, também.

Após sua esposa falecer, ele se envolveu com outra 
mulher, Dalila, - “a consumidora”, alguém que não era do seu 
povo e que não respeitava a Deus. Ela o traiu e o entregou nas 
mãos de seus piores inimigos. Em consequência de ter 
desobedecido tanto a Deus, ele perdeu toda sua força.

Mais tarde, ao ver seu erro, pediu perdão a Deus, se 
arrependeu sinceramente pelas coisas que tinha feito. Jesus 
lhe perdoou, e lhe devolveu a força por uma ultima vez, mas, 
mesmo assim, ele teve um fim muito sofrido. C o m o  d i z  a 
Bíblia: “mais vale controlar o seu espírito do que conquistar 
uma cidade” (Provérbios 16:32).

Fisicamente, Sansão foi o homem mais forte da Terra, 
mas, no domínio de si mesmo, foi um dos mais fracos. 

Por isso, devemos buscar a força que nunca se acaba, a 
força da fé, que alcançamos quando oramos a Deus e 
obedecemos confiando nEle. Portanto, nunca se sinta fraco ou 
incapaz, peça sempre a ajuda do Senhor, pois, só somos fortes 
mesmo,  se estamos com Jesus!

Sansão foi o homem mais forte do mundo. Imaginem, que 
ele chegou a derrotar um leão com suas próprias mãos. Mas, 
sua força estava ligada com a obediência e consagração a Deus.

   Sugestão ao Professor          
     Leve materiais recicláveis e faça 

    personagens da história, deixando 
     cada um participar. Deixem usar a imaginação!   
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  Pinte o desenho!

Neurônios em ação      
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 Verso de Ouro: Quem se alegra com a desgraça dos outros 
será castigado. Provérbios 17:5.

 Texto-Chave: Há na oração poderosa força. Nosso grande 
adversário está de contínuo buscando manter a pessoa turbada distante 
de Deus. Um apelo ao Céu por parte do mais humilde dos santos é mais 
temível a Satanás do que os decretos dos gabinetes ou as ordens dos reis. 
MM (Ano:2005), Filhos e Filhas de Deus, pág. 136

08
NINGUÉM É MELHOR

QUE NINGUÉM
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Ana, sendo uma serva de Deus, suportou a zombaria com 

muita paciência, mas, chegou um momento em que ela não 

aguentou mais. Ela não brigou com Penina. Procurou fazer algo 

melhor. Foi até a igreja, chorou e conversou em oração com seu 

melhor amigo, Jesus. Ela pediu muito para Ele lhe dar um filho. 

Prometeu que, se Deus lhe desse um, ela o dedicaria ao Senhor. 

Jesus viu o seu sofrimento e atendeu sua oração. Ana, também, 

cumpriu seu voto, e ficou muito feliz por Jesus ter ouvido 

seu pedido.     

 Você já se sentiu sozinho, desprezado? Alguma vez seu 

colega se reuniu com outros para brincar, e você ficou de fora? 

Ou, talvez, algum coleguinha fez aniversário, e não te convidou? 

Como você se sentiu? Não é nada gostoso ser deixado de 

lado. Coisa ruim, também, é quando os outros debocham 

da gente. Quando isso acontece, nos sentimos muito mal e 

menosprezados.   

Quando você se sentir desprezado por alguém, não fique 

triste, faça como Ana, corra para Jesus e peça que Ele lhe dê 

paciência e humildade. Não deixe que nada irrite você e te faça 

sentir pequeno. Lá em cima, Deus está olhando para você e 

estará sempre ao seu lado. Não duvide disso.  

A Bíblia conta de uma mulher que sofreu muito com esse 

tipo de coisa. Seu nome era Ana. Ela foi uma mulher muito 

piedosa e humilde, mas se sentia triste porque tinha o sonho de 

ter um filhinho, e não tinha nenhum. 

Ela sofria muito com as zombarias de Penina, já que esta 

possuía filhos. Ela maltratava muito Ana, e fazia com que ela se 

sentisse muito mal por não ter filhos.  
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Neurônios em ação      

Procure em sua Bíblia o verso de 
Filipenses 2:3 e escreva no quadro abaixo: 

  Sugestão ao Professor          
    Cada um deve procurar em suas 

  Bíblias o exemplo de mulheres que 
   sofreram o mesmo problema de Ana. 
  Ver em Gênesis 16:3-4 e Gênesis 30:1.
    Escreva a história dessas personagens, 

leia, também, com eles, a história que 
   está em II Reis 2:23. Conte como não é 
    bom zombar e nem desprezar ninguém, 

pois, Deus não se agrada disso.
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09
DÊ O 

SEU MELHOR

Texto-Chave: Se bem que a juventude de Samuel fosse passada no 
tabernáculo, dedicada ao culto de Deus, não se achava ele livre de 
influências más ou exemplos pecaminosos. Os filhos de Eli não temiam a 
Deus, nem honravam a seu pai; mas Samuel não procurava sua 
companhia nem seguia seus maus caminhos. Fazia esforço constante 
para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Este é o privilégio de todo 
jovem. Deus Se apraz mesmo quando as criancinhas se entregam ao 
Seu serviço. Patriarcas e Profetas, pág. 573.

 Verso de Ouro: Se vocês me amam, obedecerão aos 
meus mandamentos. João 14:15.



30

Samuel foi uma criança muito especial, pois, obedecia 
seus pais, o sacerdote, e acima de tudo, a Deus.

 Vocês se lembram da história de Ana que pediu a Deus 
um filhinho? Pois, então, Deus lhe concedeu um menino, e ela 
colocou seu nome de Samuel, que quer dizer - “pedido a Deus”. 
Ana cuidou de Samuel com muito amor e carinho, mas não se 
esqueceu da promessa que fizera a Jesus. Quando ainda 
criança, Samuel foi levado para morar com o sacerdote Eli, na 
igreja, e recebeu dele instruções para servir e amar a Deus. 
Sua mãe ia visitá-lo, e sempre que ia, levava a ele uma roupa 
bem bonita, que ela mesmo fazia.

Quando Deus pede que você faça algo, Ele dá tudo o que 
você precisa para realizar essa tarefa, da melhor maneira 
possível. E isso vale para tudo na vida; seja nos estudos, na 
obediência aos pais, no respeito aos mais velhos, em suas 
atividades na igreja, suas tarefas de casa, enfim, tudo o 
que você fizer. Dar o seu melhor é uma forma de honrar e 
glorificar a Deus.

Mesmo que Samuel tenha sido criado na igreja, não se 
achava livre de influências más, ou exemplos errados. Os filhos 
de Eli não temiam a Deus, nem obedeciam a seu pai; mas Samuel 
não procurava a companhia deles, nem seguia seus maus 
caminhos. Fazia de tudo para tornar-se o que Deus queria que 
ele fosse. Ele ajudava nos deveres diários, e tratava as 
pessoas com muito amor e carinho. Em tudo o que ele fazia, 
procurava dar o seu melhor.

  Sugestão ao Professor          
   Faça uma destreza bíblica com os seguintes 

versos: Miquéias 6:8; Mateus 5:16; Gálatas 6:9; 
Colossenses 3:17 e Tiago 4:17. Depois, peça para 

cada um escrever no quadro abaixo o verso 
que mais gostou e comentar sobre ele. 

Os menores que não escrevem, 
podem desenhar baseados nos versos.
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Neurônios em ação      

Leia Filipenses 2:14 e faça correspondência 
do círculo com a figura e pinte o que for o correto.

“Ame seus inimigos”

“Fazei tudo sem 

murmuração nem 

contendas”

“É bom sempre ser 

zeloso pelo bem”

Pode deixar pai, 
já estou jogando o 

lixo que o senhor pediu
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Texto-Chave: A conduta de Eli, sua condescendência 
pecaminosa como pai e sua negligência criminosa como sacerdote de 
Deus apresentam um impressionante e penoso contraste com a firmeza e 
abnegação da fiel Ana. [...]

        

 Verso de Ouro: A repreensão e o castigo ajudam uma criança a 
aprender na vida. Mas se a deixam inteiramente entregue a si mesma, 
acaba por ser uma vergonha para os seus pais. Provérbios 29:15.

10
A CORREÇÃO

É NECESSÁRIA
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Geralmente, crianças que não são corrigidas, acabam se 

tornando malcriadas e insuportáveis, e muitas vezes ficam sem 

amigos. Isso, porque, se tornam egoístas, não aprendem a 

dividir nada, e parecem não se importar com o próximo. Assim 

aconteceu com os filhos de Eli.

Eli foi sumo-sacerdote e juiz em Israel. Ele era muito 

calmo e bonzinho, cuidou de Samuel, e cuidava, também, das 

coisas da igreja. Mas, cometeu um erro muito grave. Por ser um 

tanto acomodado, acabava não corrigindo seus filhos. Não 

gostava de dizer “não”, e procurava fazer tudo o que eles 

queriam. Olhando assim, parece ser bom, né? Fazer tudo o que 

quisermos, não ter ninguém para dar broncas. Mas, essa 

atitude de Eli não foi nada boa, pois, tanto ele, quanto seus 

filhos, sofreram muito por causa disso. 

Seus filhos causaram muita tristeza para o velho pai, 

para Deus e Sua obra. As pessoas viam como eram maus os seus 

exemplos, e boa parte da igreja foi influenciada com isso. O fim 

deles foi muito triste.   

Levar bronca, ou ficar de castigo, não é nada divertido; 

mas, às vezes, isso é necessário para que a gente aprenda 

alguma coisa. Muitas vezes, não entendemos direito porque 

nossos pais nos corrigem, mas essa instrução vem de Deus, e 

serve para nos tornar pessoas melhores.

Quando nossos pais nos corrigem, devemos ficar 

agradecidos, pois, eles estão nos ensinando a sermos pessoas 

decentes. Com isso honraremos a Deus e seremos mais felizes.

 Eli havia instruído os filhos na lei de Deus e dado bom exemplo 

com a própria vida; mas isso não constituía todo seu dever. Deus 

requeria que ele, tanto como pai como sacerdote, os restringisse, 

impedindo-os de seguir sua própria vontade perversa. E isso ele deixou 

de fazer. MM (Ano:1971), Vidas que Falam, pág. 141.
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Neurônios em ação      

Observe cada sequência de figuras. Faça um “x" na figura 
em que a criança está honrando a Deus e a seus pais. 
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       Sugestão ao Professor          

            Cada um faz um quadrinho bem bonito para 
       pendurar no seu quarto, contendo 10 maneiras de 

      honrar aos pais e a Jesus. Pode estar utilizando EVA, 
      ou cartolina, para ficar mais firme. Decore bem bonito.    

Pegue logo,
antes que a 

mamãe veja...

Neurônios em ação      

Desculpe, Mãe,
nós comemos
fora de hora
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11
OUVINDO

A VOZ DE DEUS

 Verso de Ouro: Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. 
João 8:47. 

Texto-Chave:Uma vida consagrada, como foi a de Samuel, é de 
grande valor aos olhos de Deus. Se os jovens de hoje se consagrarem como 
o fez Samuel, o Senhor os aceitará e os usará em Sua obra. E poderão 
dizer de sua vida como o salmista: "Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a 
minha mocidade; e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas." 
Sal. 71:17. MM (Ano:1986), Refletindo a Cristo, pg. 243. 
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 Você já tentou ouvir a voz de Deus? Samuel, quando 

apenas um menino, ouviu a voz de Deus. Deus poderia ter 

chamado Eli, que além de sacerdote, era um homem maduro, e 

sabia cuidar dos serviços da igreja. Mas não, o Senhor resolveu 

chamar uma criança.

Durante a noite, enquanto Samuel dormia, o Senhor o 

chamou. Ele não entendeu e pensou que fosse Eli que estava 

falando com ele. Foi até o quarto dele para perguntar o que ele 

queria, mas Eli não o havia chamado. Isso aconteceu três vezes, 

até que Eli percebeu que era Deus quem estava falando com 

Samuel, e o ajudou a ouvir a voz de Deus. Orientou para  que 

Samuel respondesse: “fala Senhor que o teu servo, ouve”, 

quando Deus o chamasse. E assim ele fez.

Deus chamou Seu pequeno servo para trabalhar para Ele, 

porque seu coração era puro, e ele tinha grande reverência para 

com Deus.    

Assim, Deus, também, deseja hoje, chamar crianças e 

jovens para trabalharem para Ele na igreja. Devemos estar 

atentos para ouvir o Seu chamado. A mesma voz que falou com 

Samuel, também nos fala, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é 

como se fosse uma carta de Deus para nós. A oração, também, é 

outra forma de falarmos com Deus e Ele conosco. Reserve um 

tempinho, cada dia, para ouvir a voz de Deus.
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Neurônios em ação      

Encontre os versículos em sua Bíblia 
e faça correspondência com os versos 

corretos, pintando um com o outro da mesma cor.

Isaías 30:21 Jeremias 33:3

João 10:27João 8:47

Clame a mim e eu 

responderei e direi a 

você coisas grandiosas 

e insondáveis que você 

não conhece. 

Quer você se volte para 

a direita quer para a 

esquerda, uma voz nas 

suas costas dirá a você: 

"Este é o caminho; siga-o". 

As minhas ovelhas 

ouvem a minha voz; 

eu as conheço, e elas 

me seguem. 

Aquele que pertence 

a Deus ouve o que 

Deus diz. Vocês não 

o ouvem porque não 

pertencem a Deus.
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12
QUERIDO DIÁRIO

Texto-Chave:Façam um diário, e quando o Senhor lhes der uma 
experiência interessante, anotem-na, como Samuel fez quando os 
exércitos de Israel obtiveram vitória sobre os filisteus. Ele erigiu um 
monumento de gratidão, dizendo: “Até aqui nos ajudou o Senhor” 
(I Sm 7:12). [...] Toda lágrima que o Senhor os ajudou a enxugar de olhos 
tristes, todo temor que foi afugentado, toda misericórdia demonstrada – 
façam um registro disso em seu diário. “A tua força será como os 
teus dias” (Dt 33:25). Comentário Bíblico, Vol. II, pág. 1.012.  

 Verso de Ouro: Deem graças ao Senhor, clamem pelo Seu nome, 
divulguem entre as nações o que Ele tem feito. I Crônicas 16:8.
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Samuel ficou muito contente, e resolveu fazer um 

memorial à Deus. Em uma grande pedra, ele escreveu - 

EBENÉZER - que significa: “Até aqui nos ajudou o Senhor”. 

Assim, ficou registrado por muitos anos o livramento de Deus 

para com Seu povo.

Antigamente as pessoas não tinham lápis e caderno como 

temos, hoje. Eles escreviam em pedras ou faziam memoriais, ou 

seja, erguiam montes de pedra para registrar tudo que 

precisasse ser um dia lembrado.

O povo israelita passou por muitas provas para, 

finalmente, se arrependerem de seus pecados. Samuel já era 

adulto nesta época, e orientou o povo. Mas, de repente, 

inesperadamente, os filisteus, outra vez, ousaram atacar-lhes. 

Desta vez, o povo clamou a Deus e Samuel, também clamou, e 

Deus mandou uma grande tempestade e destruiu os inimigos de 

Seu povo.   

 Você já teve ou tem um diário? É muito importante 

termos um diário, pois, nele podemos registrar tudo que 

acontece de especial com a gente. É uma maneira de guardar 

cada detalhe do nosso dia, e depois de algum tempo, lermos e nos 

lembrarmos de tudo o que aconteceu.

Quando o povo de Israel estava guerreando contra os 

filisteus, os filhos de Eli foram para a guerra, porém, o povo 

estava muito distante de Deus, e por isso perderam a guerra. 

Como se não fosse isso o suficiente, os filisteus roubaram a 

Arca do Concerto (onde ficavam as tábuas da Lei dos Dez 

Mandamentos). Depois de muito tempo a arca voltou para 

o povo de Israel. Para isso, Deus teve que intervir e mandar 

pragas ao povo inimigo, até que eles resolveram devolver 

a arca. 
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      Sugestão ao Professor          
       Cada criança deve fazer um memorial daquilo 

       que Deus já fez por ele, escrevendo uma benção. 
      Pode-se usar materiais recicláveis, cartolina, lantejoula. 
     Cada um deve usar sua criatividade. Decore bem bonito!  

Neurônios em ação      

Faça uma redação, ou um desenho com o tema: 
“O que Jesus fez por mim”, e escreva abaixo.
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13
A MELHOR ESCOLA

 Verso de Ouro: “Educa a criança no caminho em que deve andar; 
e até quando envelhecer não se desviará dele” . Provérbios 22:6.

 Texto-Chave: Deus ordenara aos hebreus que ensinassem a seus 
filhos os Seus requisitos, e os tornassem familiares com todo o Seu trato 
com seus pais. [...] Tal foi a educação recebida por Moisés na humilde 
cabana que era o seu lar em Gósen; por Samuel, ministrada pela fiel 
Ana; por Davi, na sua morada nas colinas de Belém; por Daniel, antes 
que as cenas do cativeiro o separassem do lar de seus pais. Tal foi 
também o princípio da vida de Cristo, em Nazaré; tal o ensino pelo qual 
o menino Timóteo, dos lábios de sua "avó Lóide" (II Tim. 1:5), e sua "mãe 
Eunice"  (II Tim. 3:15), aprendeu as verdades das Santas Escrituras. 
Patriarcas e Profetas, pág. 592.
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 Você sabe qual é a melhor escola do mundo? Talvez você 

esteja pensando que é a do seu amigo, ou aquela bem grandona 

que tem um parquinho muito bonito. 

Embora seja bom estudar em uma escola com um 

parquinho completo, não é esta a melhor do mundo. A melhor 

escola do mundo é a escola do lar. Isso mesmo, é em casa, no dia a 

dia com nossos pais, que aprendemos as melhores lições.

Deus sempre instruiu os pais a educarem seus filhos, 

como diz em Deuteronômio 6:7: “E as ensinarás [a palavra de 

Deus] a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e 

andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te”.

Em todo tempo Deus requer dos pais que ensinem aos 

filhos o caminho certo, para que andem corretamente e 

obedeçam os Dez Mandamentos.  

Hoje não temos uma escola dos profetas, mas, podemos 

aprender as mesmas lições que aqueles jovens aprenderam, ou 

seja, estudando a palavra de Deus e valorizando os ensinos de 

nossos pais, cada dia, em nossa escola do lar. Podemos chamá-la 

de - “Lar Escola Maria de Nazaré”.

Samuel recebeu uma educação muito boa de sua mãe. 

Como viu que os pais não cuidavam dos filhos, corretamente, 

resolveu montar uma escola. Esta se chamava - “Escola dos 

Profetas”. Nela estudavam vários jovens, e, lá, eles aprendiam 

muitas coisas sobre Deus. Aprendiam, também, como serem 

úteis na igreja. Lá, aprendiam a louvar a Deus com hinos muito 

bonitos, calmos e sagrados. Aprendiam a respeitar o serviço de 

Deus. Eram ensinados, também, no trabalho manual.
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Neurônios em ação      

Encontre na Bíblia em II Timóteo 1:5, 
um personagem que foi bem instruído no lar desde 

pequeno. Escreva o nome das pessoas que o instruiu.

       Sugestão ao Professor          
            Cada criança faz um cartão, 

          um para o papai e outro para a mamãe, 
          agradecendo por alguma coisa que eles 

          ensinaram. Pode decorar e fazer desenho.  
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Nas páginas seguintes vários desenhos para colorir durante o trimestre
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