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Olá amiguinho (a)

Faço essa apresentação pensando em você
E com esse poema quero te acolher.

Dizer que para nós é sempre uma alegria
Poder compartilhar a Bíblia e sua bela poesia.

Do Antigo Testamento, alguns Salmos vamos estudar
Este é um livro especial, e tem muito a nos ensinar.

Nesta edição, histórias do Novo Testamento, também vai encontrar
De alguns encontros com Jesus, queremos falar.

As pessoas que com ele se encontraram, viram a vida se transformar
Pois, o importante para Jesus é o amor e o respeito ofertar.

Abraços!
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim

Nome da criança Igreja

Lembre-se: a sua opinião sobre a 

revista é muito importante, por isso, você 

pode enviar muitos recadinhos pelo e-mail: 

escoladominical@metodista.org.br, e no site 

http://metodista.org.br/escola-dominical-

musicas, você pode baixar várias músicas 

relacionadas aos temas da nossa 

revista.
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ESTUDO 1 aprendendo com a criação 

ORAçãO:  

Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, 
Senhor. Amém.

Texto Bíblico: Salmo 19
PARA GuARDAR NO CORAçãO: 

“Os céus proclamam a Glória de Deus, e o firmamento 
anuncia as obras das Suas mãos”. (Salmo 19.1)A criação

(Elaine Cezar)

No sol, na lua, nas estrelas a brilhar;
Ao olhar os céus, sinto Deus me abençoar.

No mar imenso, repleto de vida e beleza.
Vejo a mão de Deus e toda Sua grandeza.

Na força do tigre, do urso e do leão.
Sinto Seu poder sem dimensão.

No voo da borboleta, na formiguinha.
Nos peixes, no pássaro e na joaninha.

É a mão de Deus presente na criação.
Deus presente em meu coração. 

A natureza revela a Criação de Deus!
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ATIVIDADE:
para colorir:
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ESTUDO 2 o bom pastor

Você já viu um pasto verdinho, com muita grama? 
Já entrou em um rio ou mar, onde as águas estavam tranquilas?
Feche os olhos e tente imaginar essas duas cenas.
Foi essa a imagem que Davi apresentou ao escrever, de forma poética, o 
Salmo 23.

“O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas.”

Davi sabia que o Bom pastor, não iria permitir que ele sentisse falta de 
alguma coisa, ou melhor, sentisse falta daquilo que é necessário para ele 
viver: alimento, descanso, segurança e força. Assim ele continua a escrever:

“O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. 
Ainda que eu ande por um vale escuro, não temerei mal algum. Pois tu, ó 

Senhor, estás comigo.”

Davi, também reconhecia que o Senhor é bom e tem grande amor, por 
isso, acolhe as pessoas em sua morada.

“Preparas um baquete para mim, Tu me recebes como convidado de 
honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e 
o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, 

morarei todos os dias da minha vida.”

Davi reconheceu o cuidado desse Bom Pastor e afirmou querer viver para 
sempre com Ele.

Texto Bíblico: Salmo 23

PARA GuARDAR NO CORAçãO: 

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará.” 
(Salmo 23.1)

ORAçãO:  

Querido Deus, sabemos que o Senhor é o nosso 
Pastor e que sempre está nos protegendo do peri-
go. Em nome de Jesus, amém.



Bem-Te-Vi Jardim - 7

ATIVIDADE:
complete o desenho:
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ESTUDO 3

Certo dia, Jesus contou a história de um pastor de ovelhas. As 
ovelhas necessitam de um pastor que cuide delas, assim como 
nós precisamos de alguém que cuide de nós. 

Quando Jesus contou essa história, Ele queria nos ensinar que um 
bom pastor não desiste de suas ovelhas, sempre está cuidando 
para que nenhuma se perca. Mas, quando acontece de alguma 
se perder, ele a procura sem cansar e quando a encontra, fica 
muito alegre. Mesmo que ele tenha muitas ovelhas, ele cuida de 
cada uma com carinho e muita atenção, por isso, ele comemora 
com seus amigos e vizinhos o encontro da ovelha que estava 
perdida.

Com a história da ovelha que se perdeu, aprendemos que Jesus 
é o Bom Pastor e nós somos Suas ovelhas. Jesus cuida de nós e 
sempre vai ao nosso encontro.

ORAçãO:  

Meu Jesus querido, obrigada(o) por me conhecer e 
sempre cuidar de mim. Amém.

História Bíblica: Lucas 15.3-7 
PARA GuARDAR NO CORAçãO: 

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas 
e elas conhecem a mim [...].” (João 10.14)

ovelhas do bom pastor
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ATIVIDADE:
Ajude o bom pastor a encontrar sua ovelha.
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