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Palavra da Redatora

Olá pessoal, 

Estamos alegres, porque chega até vocês mais uma Revista Bem-te-vi em 
Voo.
Primeiramente, apresento-me a vocês: 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!
Nesta revista, estudaremos sobre pessoas que se uniram para praticar o 
bem e anunciar o amor de Deus, são algumas histórias bíblicas de homens 
e mulheres que, através de suas atitudes, fizeram parcerias que deram 
bons resultados naquela época; 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 
têm se refletido na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso 
redor.
Gostaríamos de saber o que estão achando da revista; pois a opinião e 
parceria de vocês são muito importantes! Se tiverem algo a dizer, fiquem 
à vontade e escrevam um e-mail para: kelly.bueno@metodista.org.br

Grande abraço, e bom estudo para vocês!

Kelly Bueno de Aquino
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo



Para ficar por dentro!

Antivírus = versículo do dia
É hora de começar a lição. Inicie com o versículo do dia, que 
chamamos de Antivírus. Esse versículo poderá ser memorizado e 
servirá de base para toda a aula.

Senhas = palavras-chave
Para você compreender melhor a lição, há algumas palavras-
chave que servirão como senhas. Estas palavras indicam o que 
será abordado na aula.

Conectando = introdução
Nesta etapa, você estará se conectando com a lição. Essa in-
trodução ajudará você a se ligar ao desenvolvimento do estudo.   

Abrindo o site = desenvolvimento
É hora de conhecer o conteúdo da aula. No desen-
volvimento, você terá contato com as histórias e 
ensinamentos da lição. 

Buscando ficar cada vez mais próxima de uma linguagem moderna 
para você, a revista Bem-te-vi em Voo está elaborada com expressões 
de “internet”. Nas lições, irá parecer que você estará entrando em um 
computador e acessando o seu conteúdo.  
As subdivisões estão nomeadas como: antivírus, senhas, conectando, 
abrindo o site, navegando, salvar arquivos e sala de bate-papo.
Se, na sua região e/ou cidade, esta linguagem ainda não é muito usada, 
aproveite para ficar por dentro!

Para entender melhor, vamos saber qual o significado das palavras e o 
que elas indicam quando aparecem nas lições:



Navegando = contextualização
Nesta etapa, você irá refletir sobre a aula e como poderá “ligar” o 
que  aprendeu, com a sua vida. É tempo de entender como colo-
car em prática os ensinamentos aprendidos.

Salvar arquivos = atividade
Depois de navegar pela lição, é hora de salvar arquivos, ou seja, 
guardar as informações da aula. Por isso, agora é hora de fazer 
as atividades! Assim, poderá salvar essas informações para não 
esquecer!

Sala de bate-papo = reflexão
Para finalizar, você poderá discutir com seus amigos e amigas de 
classe algum ponto da aula que considerou importante. Juntos/
as poderão refletir sobre o que aprenderam na lição!

Pronto! Agora que conhece melhor a sua revista, 
você  poderá se conectar com a Bíblia e navegar 
pela páginas do Antigo e Novo Testamento.

Kelly Bueno de Aquino
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo



Conectando...

Antivírus...

Somos parceiros/as de Deus 1

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Viajar é muito bom, não é verdade? É muito gostoso conhecer lugares, 
costumes diferentes, além de pessoas novas! Por falar em viagem, 
convido vocês, meus amigos e amigas, para uma viagem pelos 
caminhos da Bíblia, pois, neste semestre, nós conheceremos melhor 
o Novo Testamento.

A Bíblia é formada pelos AntigoTestamento e Novo Testamento. 
Testamento significa aliança, que é um compromisso firmado entre 
duas partes; assim como os noivos se comprometem um com o outro, 
colocando aliança nas mãos no dia do casamento. 

1

Antivírus...

Conectando...

“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)

Senhas
Criação
Parceria
Cuidado
Preservação

Você sabia que a história da criação faz parte do livro de Gênesis e 
está narrada entre os capítulos 1 e 2?

O texto nos fala que Deus, após a criação, quando viu tudo o que tinha 
feito, achou muito bom!

Você, também, consegue olhar para obras da criação, o céu, a terra, 
as águas, as plantas, os animais e as pessoas e se admirar? São tantos 
detalhes importantes, não é mesmo?

Infelizmente, algumas pessoas já não conseguem mais olhar para o 
que está ao seu redor e ver a beleza e a vida através da natureza e das 
pessoas.

9Página
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Abrindo o site...

No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Nós nos tornamos parceiros/as de Deus, quando participamos, 
auxiliando no cuidado e por meio da preservação de tudo o que ele 
criou.

É importante compreendermos que Deus conta com nossa parceria 
com ele, na preservação da criação, mas temos a liberdade de optar 
por sermos seus parceiros ou não. Todos os dias fazemos esta 
escolha!

Qual é a sua escolha? 

Lembre-se de que, sendo sua resposta positiva ou não, não nos 
livramos da nossa responsabilidade com a preservação do mundo, 
pois dele dependemos!

Tomar a decisão de tornar-se parceiro/a de Deus nos incentiva, ainda 
mais, a cuidar de tudo o que por ele foi criado, preservando assim a 
nossa própria casa e espécie.

Abrindo o site...
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Navegando...

Umas das coisas importantes que precisamos saber 
é que, para auxiliar na preservação da natureza, 
podemos realizar a coleta seletiva dos materiais.
 
Coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento 
dos materiais que são possíveis de serem  reciclados, 
sendo previamente separados por nós e não misturados 
ao lixo biodegradável, que são os alimentos em geral, 
como carnes, frutas, vegetais etc.

São diversos, os tipos de materiais que podemos 
separar, como papéis, plásticos, metais e vidros. A 
separação dentre os materiais evita a contaminação 
deles e permite que sejam reaproveitáveis para criar 
outros materiais, diminuindo os custos da reciclagem 
e ajudando a natureza.

 

Plástico

PapelMet
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Algumas cores correspondem aos tipos de materiais recicláveis a serem 
separados em locais específicos. Alguns latões apresentam a descrição 
do que podemos depositar neles; outros estão somente pintados com as 
cores correspondentes a cada tipo de material. Vamos conhecer:

• Amarelo- metal
• Azul- papel/papelão
• Vermelho- plástico
• Verde- vidro
• Preto- madeira
• Branco- resíduos hospitalares
• Cinza- produtos não recicláveis (contaminados, não mais possíveis de se 
separar)
• Laranja- resíduos perigosos
• Marrom- resíduos orgânicos
• Roxo- resíduos radioativos

Agora que já sabemos mais, podemos ajudar!
1- Com base nas informações acima, sobre as cores que correspondem ao 
material a ser separado, em qual latão você depositaria estes materiais?
a) Casca de banana____________________________________________
b) Lata de refrigerante __________________________________________
c) Algodão sujo de sangue_______________________________________
d) Caderno___________________________________________________
e) Lápis _____________________________________________________
f) Copo de vidro_______________________________________________
g) Pilhas_____________________________________________________
h) Sacola de supermercado______________________________________

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

A reciclagem tornou-se uma ação importante na vida 
moderna que temos vivido. O aumento do consumismo 
diminui o tempo de uso da maior parte dos acessórios 
que utilizamos, gerando um problema: que destino dar a 
tudo que perde a sua utilidade?
Deus nos chama a cuidar de tudo o que ele criou, e uma 
forma de fazer isso é reciclando!  No seu bairro tem 
coleta seletiva? Como você pode se organizar com sua 
família para separar os materiais recicláveis?



Senhas

Antivírus...

Conectando...

Em Gênesis, nos capítulos 2 e 3, encontramos a história de Adão e Eva.
O texto bíblico narra que, além das plantas e animais, fizeram parte da 
criação de Deus, o homem e a mulher.

Eles moravam em um jardim chamado Éden. Deus fez uma parceria com 
eles, seriam os cuidadores do jardim. Mas havia uma ordem a ser cumprida: 
podiam comer de tudo, menos o fruto de uma árvore.

Mas, certo dia, acabaram provando daquele fruto proibido, desobedecendo 
a ordem de Deus. Quiseram ser mais espertos, mais inteligentes, serem 
donos da decisão, não dependendo de seguir o que Deus, o seu criador lhes 
pedia.

Quando perceberam o que tinham feito, como consequência da 
desobediência, logo se lembraram da ordem que Deus tinha dado e 
perceberam que tinham quebrado a parceria com o criador. Muito 
envergonhados, tentaram se esconder de Deus.

Obediência
Desobediência 
Amor 

“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)

2Adão e Eva: a quem obedecer

13Página
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Abrindo o site...

Em muitas situações, somos convidados/as a fazer algo que não está 
correto. A vontade de experimentar uma situação diferente, muitas 
vezes, acompanhada de promessas de falsos benefícios, ajuda-nos a 
agir sem pensarmos o bastante, para saber se devemos ou não fazer 
determinada ação. 

Também, acabamos agindo como na história de Eva e Adão,querendo 
mostrar que somos muito espertos, fazemos coisas inconvenientes 
ou perigosas para nossa saúde e nossa própria vida.  Agimos sem 
pensar e sem obedecer  as ordens e orientações  que recebemos de 
pessoas que nos querem bem; depois, sofremos as consequências 
de decisões erradas.
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Navegando...

Quais situações em que você sempre acaba agindo 
por impulso ou por curiosidade, desobedecendo 
alguém que lhe ama, e depois sente vergonha do que 
fez?

Adão e Eva ficaram tão envergonhados que se 
esconderam de Deus após comerem o fruto proibido. 

Mas já estava feito, e assim começou a nova vida 
de Adão e Eva fora do jardim do Éden. Passaram, a 
partir daquele dia, a perceber momentos de alegria 
e de tristeza, a sentir fome e a trabalhar para 
conseguir seu alimento.
Mesmo não podendo voltar para o jardim, Deus nunca 
os abandonou, pois Adão e Eva tinham sido criados 
por ele.

Podemos perceber, hoje, o que estamos fazendo 
e se são atos errados que podem nos trazer 
consequências ruins. Deus está conosco para nos 
ajudar a pensarmos e, se necessário, a mudarmos de 
decisão e de direção.

Desobedecer e colocar em risco sua 
vida e de outras pessoas não é nada 

legal!
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Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

“Temos uma parceria com Deus! Refletir sobre o amor dele para com a 
nossa vida nos ajuda a perceber que somos importantes e por isso fomos 
criados. Precisamos nos distanciar do que nos afasta de Deus! É importante 
refletir todos os dias sobre nossas ações e sobre a obediência aos que 
cuidam de nós e nos amam”.

1- Vamos procurar no caça-palavras as palavras que estão em destaque 
no texto acima, pois nos ajudam a lembrar da importância de obedecer?

Desobedecer a Deus é quebrar nossa parceria com ele. No 
entanto, ele sempre está disposto a caminhar conosco, 
ajudando-nos a reconhecer nossos erros e a mudar.


