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Olá, criança!

Nesta edição, apresentamos os 27 livros que compõem o Novo Testamento, e você conhecerá, a cada 
encontro uma pequena parte desses livros que contam a história de Jesus.

Como você já deve saber, Jesus valorizou as crianças. Certa vez, Ele disse aos Seus discípulos: “O 
Reino de Deus é das crianças, não as impeçam de se aproximar de mim”. As crianças que estavam por 
perto Dele ficaram bem contentes e logo foram achegando-se e sendo abençoadas. Que alegria!

Sugerimos que, a cada encontro, você guarde no seu coração o versículo do dia, pois a Bíblia é um 
livro muito especial, ela é a palavra de Deus e, quando guardamos na memória e no coração os seus 
ensinamentos, crescemos em sabedoria e graça diante de Deus.

Lembre-se de que a sua opinião sobre a revista é muito importante, por isso, você pode nos 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.

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

Nome da criança Igreja
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ESTUDO 1 Bíblia: o Novo Testamento 

ORaçãO:  

Agradecemos-Te, ó Deus, porque temos a Bí-
blia para nos contar a história de Jesus e Seus 
ensinamentos. Amém.

Texto Bíblico:  João 21.25

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Há, porém, ainda muitas outras coisas que 
Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas 
uma por uma, creio eu que nem no mundo 
inteiro caberiam os livros que seriam 
escritos” (João 21.25)

A Bíblia é organizada em duas partes: Antigo Testamento e Novo 
Testamento. A segunda parte, que é o Novo Testamento, é formada 
por 27 livros, que foram escritos depois da vinda de Jesus, e 
contam as Suas histórias e as de Seus seguidores e seguidoras.

São histórias que dão continuidade à história do povo de 
Deus, registrada no Antigo Testamento. Como sabemos, Jesus 
foi descendente do rei Davi, e os profetas anunciaram o Seu 
nascimento.

Para conhecermos a história de Jesus, Seus seguidores/as contaram 
sobre Seus feitos e ensinamentos. Muitas pessoas escreveram o 
que viram e ouviram sobre Ele, mas sabemos que “Jesus fez ainda 
muitas outras coisas e, que se fossem escritas uma por uma, creio 
que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos” (João 
21.25).
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ATIVIDADE:
Este é um simples desafio: memorize o nome dos livros do Novo Testamento. Depois 

de memorizar, você pode apresentá-los de cor aos seus/suas amigos/as.
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ESTUDO 2 Mateus anuncia: Jesus é o Messias

Mateus, Marcos, Lucas e João são os nomes dos primeiros livros 
do Novo Testamento.

São chamados também de: os quatro Evangelhos. 

Neles encontramos muitas histórias que contam da vida, morte 
e ressurreição de Jesus.

Histórias que falam da sua família, quem foram seus pais, avós, 
tataravós e de muitas outras pessoas que viveram antes mesmo 
de Ele nascer e de outras que viveram na mesma época que 
Jesus.

Histórias sobre o Seu nascimento – aonde nasceu, quem o visitou, 
que presentes recebeu, quem anunciou o Seu nascimento.

Histórias que falam sobre a missão de Jesus aqui na terra, 
quem foram Seus amigos e amigas que aceitaram o convite de 
caminharem com Ele para anunciar a justiça e a paz.

Mateus escreveu muitas histórias da vida de Jesus para que 
todas as pessoas soubessem que Ele é o Messias, o Filho de 
Deus.

Texto Bíblico:  Mateus 1.16 

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“E Jacó gerou a José, marido de Maria, da 
qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.” 
(Mateus 1.16)

ORaçãO:  

Querido Deus, obrigado/a porque conhece-
mos a Jesus Cristo - o Messias, nosso Salva-
dor. Amém.
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ATIVIDADE:
Colorir apenas os Evangelhos: os quatro primeiros livros do Novo Testamento.
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ESTUDO 3
Marcos anuncia: Jesus veio para 
servir

O livro de Marcos fala que um dos ensinos de Jesus é o serviço.

Jesus serviu as pessoas de muitas maneiras: cuidou, curou, 
ensinou, alimentou e de tantas outras formas de serviço.

Conta, a história bíblica, que, certo dia, os discípulos de Jesus 
estavam discutindo entre si qual deles era o maior e Jesus 
respondeu: 

- “Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o 
servo de todos.” (Marcos 9.33-35)

Quem não aprender a servir o seu próximo, não compreendeu o 
que Jesus quis dizer quando falou “Eu não vim para ser servido, 
mas para servir”. (Marcos 10.45).

ORaçãO:  

Querido Deus, graças Te damos, porque 
ficamos alegres, ao servir as pessoas. Em 
nome de Jesus, amém.

Texto Bíblico:  Marcos 9.33-35 
PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Pois o próprio Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida em resgate por muitos.” (Marcos 10.45)
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ATIVIDADE:
A partir da cruzadinha baixo, complete a frase:

APRENDI A SERVIR A    COM                                               , LOuVOR E GRATIDãO PELA VIDA.

Depois faça um desenho representando como pode servir as pessoas.
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