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Olá crianças!

Estamos alegres porque chega até vocês mais uma Revista Bem-te-vi!
Primeiramente gostaria de me apresentar, meu nome é Kelly e a 
partir desta edição serei a redatora desta revista. Espero que gostem 
das lições e que as aulas de vocês sejam ainda mais produtivas! A 
redatora Telma Cezar continuará seu trabalho na revista Bem-te-vi, 
porém com outras faixas etárias.
Nesta revista, exploraremos algumas histórias bíblicas de homens e 
mulheres que, através de suas atitudes, fizeram parcerias e tiveram 
bons resultados naquela época.
Estudaremos sobre pessoas que se uniram para praticar o bem e 
anunciar o amor de Deus, mas também veremos algumas parcerias que 
não deram tão certo e acabaram prejudicando algumas pessoas. 
Sabemos que nosso compromisso é com o bem e com a vida que Jesus 
nos oferece, não é? Por isso, convidamos vocês para refletirem, nas 
lições seguintes, sobre as parcerias que fazemos e de que forma 
nossas ações se refletem na nossa vida e na vida das pessoas que 
estão ao nosso redor.
Nossos/as companheiros/as de estudo estão, novamente, conosco 
nesta aventura de conhecer as histórias bíblicas do Antigo e Novo 
Testamento - os Aventureiros em Missão! Você já os conhece? São: 
a Rebeca, a Talita, o Luca, o Zeca, o Ian, a Açucena e a mascote 
Formigarra. No final da revista, vocês encontrarão a apresentação de 
cada um/a deles/as. 
Gostaríamos muito de saber o que estão achando da revista; a opinião 
e parceria de vocês é muito importante! Se tiverem algo a nos dizer, 
fiquem à vontade para nos escrever um e-mail!

Grande abraço, 
Kelly Bueno de Aquino
Redatora da Revista Bem-te-vi 
kelly.bueno@metodista.org.br



1

Página 6

Somos parceiros/as  
de Deus
Versículo do dia: “Havendo, pois, o SENHOR Deus 
formado da terra todos os animais do campo e 
todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, 
para ver como este lhes chamaria; e o nome 
que o homem desse a todos os seres viventes, 
esse seria o nome deles.” (Gênesis 2.19)

Vocês já imaginaram que quando Deus começou a criar o mundo, nele não havia 
nenhum homem ou mulher?

Então, Deus criou primeiro o homem e lhe deu nome de Adão. Adão e Deus se 
tornaram grandes amigos!

Deus contou com ajuda de Adão na sua criação e, um dia, lhe disse:

- Adão, eu criei vários animais, mas eles ainda não têm nome; você pode me ajudar, 
parceiro? E então Adão ajudou a Deus dando nomes para os animais.

Depois de dar nomes a todos os animais, Adão estava bem cansado e queria alguém 
para conversar e brincar. Então, Adão disse para Deus:

- Senhor, eu estou me sentindo muito sozinho aqui, porque os animais não sabem 
falar! Eu queria alguém pra conversar e brincar comigo!

Foi aí que Deus teve a ideia de criar a primeira mulher, para ser a parceira de Adão; 
e a chamou de Eva. 

Adão ficou muito feliz com a sua parceira Eva e agradeceu a Deus.

Deus já tinha criado todas as coisas, e Adão e Eva eram seus amigos. Por causa dessa 
amizade tão grande, Deus passeava todos os dias no lugar onde eles moravam.
Deus disse a eles:

- Preciso de uma ajuda de vocês. 
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Deus nos chama para sermos Seus  
parceiros/as e cuidarmos de tudo o que 
ELE criou.

-  Qual? Perguntaram Adão e Eva.

- Preciso que vocês me ajudem a cuidar de tudo o que eu criei: lagos, mares, 
montanhas, vales, pássaros, peixes, céu, terra, árvores e tudo mais.

Adão e Eva aceitaram o pedido de Deus e se tornaram bons parceiros, cuidando de 
tudo o que Deus havia criado. 

Mas, essa história aconteceu já faz muito tempo. E agora, quem vai cuidar das coisas 
que Deus criou? 

Você, amiguinho e amiguinha, quer ser parceiro/a de Deus? Vamos ajudar a cuidar 
da criação? 

Você sabiam que algumas cores correspondem aos tipos de materiais recicláveis a 
serem separados? Vamos conhecer:

Amarelo- metal   Azul- papel/papelão   Vermelho- plástico

Verde- vidro   Preto- madeira
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ATIVIDADE:
Deus chamou Adão e Eva para cuidar de tudo o que ele criou 
e hoje nos chama para esta mesma tarefa. Vamos aprender a 
separar o lixo reciclável?
Ligue cada resíduo à cor das latas correspondentes ao material 
a ser reciclado:
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Adão e Eva: a quem 
obedecer
Versículo do dia: “Quando ouviram a voz do 
SENHOR Deus, que andava no jardim pela viração 
do dia, esconderam-se da presença do SENHOR 
Deus, o homem e sua mulher, por entre as 
árvores do jardim.” (Gênesis 3.8)
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ATIVIDADE:

Obedecer a Deus é muito bom!

Complete a frase desvendando o enigma:

Ao _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a Deus, Adão e Eva perderam

algumas vantagens. 
     
Dentre elas, tiveram que sair do _ _ _ _ _ _   _ _       

_ _ _ _.                               
                                                    


