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Olá, crianças,

Chega até vocês mais uma Revista da Escola Dominical. Dessa vez, vamos conhecer um 
pouco	mais	sobre	a	Bíblia	e	as	histórias	de	homens	e	mulheres	que	fizeram	a	diferença	
através de suas atitudes. 
Selecionamos algumas histórias de pessoas que foram parceiras, amigas e juntas 
caminharam para fazer o bem, praticar a justiça e anunciar o amor de Deus. Há, também, 
histórias que demonstram as consequências que alguns personagens tiveram ao fazerem 
parcerias erradas e que não deram certo. Isso nos ajuda a compreender que, às vezes, 
pensamos que estamos acertando, mas erramos com a gente mesmo e com as outras 
pessoas. Aprender, através das histórias bíblicas, nos ajuda a entender que o nosso 
compromisso é com a Vida, e só assim estaremos fazendo a vontade de Deus.
Vocês conhecem os Aventureiros em Missão? Sim, são: a Rebeca, a Talita, o Luca, o Zeca, 
o Ian, a Açucena e a mascote Formigarra. São nossos/as companheiros/as de estudo e 
estão, novamente, com a gente, nesta aventura de conhecer as histórias bíblicas do Antigo 
e	Novo	Testamento.	Vejam,	no	final	da	revista,	a	apresentação	dos	Aventureiros	em	
Missão.
Lembrem-se, sempre, de que estamos aqui para fazer o melhor para vocês. Por isso, se 
quiserem mandar alguma sugestão ou ideias para melhorar a revista, enviem um e-mail 
para o endereço: telma.cezar@metodista.org.br

Abraços
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim
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ESTUDO 1 Somos parceiros/as de Deus

Versículo do dia: “Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todos os ani-
mais 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)

Quando Deus começou a criar o mundo, não havia nenhuma pessoa; então, ele 
criou o primeiro homem e o chamou de Adão. Eles se tornaram grandes amigos.
Disse Deus a Adão: - Eu criei os animais, mas eles ainda não têm nome, você 
pode me ajudar? E Adão ajudou a Deus, dando nomes aos animais.
Depois de dar nomes a todos os animais, Adão estava bem cansado e queria 
alguém para conversar e brincar. 
Disse Adão para Deus: - Senhor, eu estou me sentindo muito sozinho, os animais 
não sabem falar... Eu queria alguém pra conversar e brincar comigo.
Foi, então, que Deus teve a ideia de criar a primeira mulher, para ser companheira 
de Adão. Seu nome era Eva, e Adão ficou muito feliz com a sua parceira. 
Naquele tempo, Deus já tinha criado todas as coisas. Adão e Eva eram seus 
amigos e, por causa dessa amizade tão grande, Deus passeava todos os dias no 
jardim onde eles moravam.
- Preciso de uma ajuda de vocês! Disse Deus a eles.
- Qual? Adão e Eva perguntaram.
- 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. Deus 
respondeu.
Adão e Eva aceitaram o pedido de Deus e se tornaram seus parceiros, cuidando 
de tudo pra ele. 
Essa história aconteceu há muito tempo, mas Deus continua perguntando: Quem 
vai cuidar da minha criação? 
Você quer ser um/a parceiro/a de Deus? Ajude-o a cuidar da sua criação e seja 
parceiro/a dele para sempre!

Oração: Deus Criador, muito obrigada/o 
pela vida, pela natureza por toda sua cria-
ção. Amém.

FRASE DO DIA:  

Deus nos chama para sermos seus parceiros/
as e cuidarmos de tudo o que ele criou.
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ATIVIDADE:
Escreva o nome dos animais abaixo desenhados. Depois, é só colorir aquele de que 

mais gosta.
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ESTUDO 2 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)  

Jardim do Éden. Você já ouviu falar desse jardim?
Um jardim criado por Deus, onde passava um rio que regava o 
solo, fazendo brotar  toda espécie de árvore.
Era um lindo jardim, cheio de plantas, árvores, animais de todos 
os tipos, e por todos os lugares.
Nesse jardim, Deus colocou Adão e Eva para morarem. Eles cui-
davam do jardim e sabiam que podiam comer frutas de todas as 
árvores, menos da que estava no meio desse jardim. Essa era a 
única recomendação de Deus para eles. 
Mas, certo dia, desobedeceram a Deus e comeram da fruta da ár-
vore que estava no meio do jardim. Era a árvore do conhecimento 
do bem e do mal.
Ao comerem a fruta, envergonharam-se pela desobediência a 
Deus e esconderam-se entre as árvores. Não foi nada bom para 
eles desobedecerem a Deus. 
Sabemos que obedecer a Deus é bem melhor!

FRASE DO DIA:  

Obedecer a Deus é muito bom!

Oração: Querido Deus, sabemos que o Senhor 
é Deus do amor; por isso sempre cuida de nós. 
Amém. 
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ATIVIDADE:
Descubra onde Adão e Eva estão . 


