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Olá, amigo! Olá amiga!

Eu sou a Beatriz e, a partir desta edição, estaremos juntos/as na 
redação das lições das revistas Bem-te-vi. É um prazer estar com 
você nessa caminhada de estudos da Palavra de Deus.
Nesta edição, você terá a oportunidade de estudar sobre “As 
Famílias na Bíblia”.  Pensando nos diferentes tipos de organização 
da família que existem hoje: mãe e filhos/as, criança morando com 
avós, pai com filhos/as, mãe, pai e filhos/as, entre outros modelos, 
apresentamos, também, alguns tipos de famílias da Bíblia. 
Nosso Deus ama todas as famílias e, demonstrando seu amor, enviou 
Seu Filho Jesus que foi criança como você e, também, teve uma 
família. Então, começamos perguntando como eram as famílias na 
Bíblia -E a família, como vai? Iniciamos pela família do nosso mestre 
Jesus, e você poderá conhecer Seus pais e alguns irmãos.  
Você, também, irá passear pelas histórias de algumas famílias do 
Antigo Testamento, como a de Isaque, Esaú e Jacó, Ester, entre 
outras; e histórias do Novo Testamento, como a de Jesus, Marta, 
Maria e Lázaro. Conhecendo as dificuldades, conflitos e harmonia 
vivenciados nessas passagens bíblicas, você poderá aprender sobre o 
amor de Deus pela família independente do formato dela. 
Preparamos, ainda, um bloco de estudos sobre o tema da inclusão. 
Ao refletirmos sobre esse tema, Deus nos ensina a amar e respeitar 
a todos/as como são. Temos características diferentes das outras 
pessoas e, por isso, somos especiais para Deus. 
Tudo isso é para você amigo/a que faz parte da família Bem-te-vi. 
Assim, convidamos você para passear pelas histórias das famílias da 
Bíblia e pela história da sua família. 
Então, vamos aos estudos? 
Bom passeio...

Abraços, na paz do Senhor, 
Beatriz da Silva Faleiro do Nascimento
Redatora da Revista Bem-te-vi 
escoladominical@metodista.org.br

Envie sua opinião sobre como foram os momentos de estudos para 
você. Escreva-nos contando sobre isso! 





História 

bíblica
Lucas 2.22-34

1 E a família, como 
vai?
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“TODOS ESTES PERSEVERAVAM UNÂNIMES EM ORAÇÃO, 
COM AS MULHERES, COM MARIA, MÃE DE JESUS, E COM 
OS IRMÃOS DELE.”(ATOS 1.14)

Para guardar no coração: 

Há muito tempo, nasceu um menino chamado Jesus. Você já deve ter 
ouvido falar desse menino. Ele nasceu em uma família muito especial, 
que o recebeu com muita atenção, carinho e cuidado.

Alguns dias após seu nascimento, sua mãe Maria e seu pai José,também, 
se preocuparam em apresentar Jesus no templo (que era a igreja daquela 
época). Lá, ele foi acolhido pelas pessoas que estavam presente.  Um 
homem chamado Simeão colocou Jesus nos braços, levantou-o bem no 
alto e fez uma oração a Deus agradecendo pelo seu nascimento.

Simeão disse aos pais de Jesus que Ele tinha uma missão especial para 
cumprir. A família de Jesus educou o menino nas Leis de Deus. Ele foi 
criado com seus irmãos e irmãs, valorizando sempre a oração e os 
ensinamentos da fé em Deus.
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1- Complete a frase com as palavras de acordo com a história de hoje:
 
Jesus foi criado juntamente com seus e ,  
valorizando sempre a         e os ensinamentos da       
                     em Deus.

      
2- Escreva abaixo motivos de oração pela sua família:

ATIVIDADE:ATIVIDADE



22 Entre pedras e 
areia
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História 

bíblica
Mateus 7.24-27

Era uma vez... um homem que construiu sua casa em cima da rocha, e 
outro homem que a construiu em cima da areia. Num dia de chuva, os 
rios se encheram de água, o vento soprou bem forte, e a casa construí-
da sobre a areia não aguentou. Ela caiu,mas aquela construída sobre a 
rocha ficou firme, bem firme e não caiu.

Assim acontece na nossa vida, se ela é construída na rocha que é Jesus, 
quando chegam as tempestades, que são os problemas e tristezas que 
aparecem, nós continuamos firmes, pois sabemos que Deus nos abriga 
e estará sempre conosco.

Que legal é construir a casa sobre a rocha que é JESUS!

“TODO AQUELE, POIS, QUE OUVE ESTAS MINHAS 
PALAVRAS E AS PRATICA SERÁ COMPARADO A UM 
HOMEM PRUDENTE QUE EDIFICOU A CASA SOBRE 
A ROCHA;” (MATEUS 7.24)

Para guardar no coração: 
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1- Circule os objetos que são bons materiais de construção e faça um X nos 
materiais que não servem para construção.

2- Monte um acróstico com a palavra casa.

ATIVIDADE:ATIVIDADE

Ajuda
com cristo
acharemos

sempre



23 Sara vai ter um 
bebê
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História 

bíblica
Gênesis 17.15-22

Era uma vez...uma mulher chamada Sara, esposa de Abraão. Ela queria 
ter a alegria de ouvir o choro de um bebê. Mas Sara não podia ter filhos.  
Apesar da promessa de Deus a Abraão de que lhe daria muitos filhos, 
como a areia do mar, a demora em cumprir o prometido significava 
tristeza para Sara. Foi um período de espera bem difícil para ela. 

Quando Deus disse a Abraão que Sara teria um filho, ele não acreditou 
e disse: Mas, Deus, Sara já está bem velhinha? E Deus respondeu: Sara 
terá, sim, um filho e seu nome será Isaque. 

Deus, finalmente, cumpriu Sua promessa e Sara ficou grávida. Mesmo 
bem velhinha, ela deu à luz Isaque. Ela ficou muito feliz! E ficou conhe-
cido como o filho da promessa.

“DEUS LHE RESPONDEU: DE FATO, SARA, TUA 
MULHER, TE DARÁ UM FILHO, E LHE CHAMARÁS 
ISAQUE;[...]”. (GÊNESIS 17.19A)

Para guardar no coração: 
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1- Desembaralhe as letras e descubra os nomes dos personagens da história.

2- Escreva: O que você pode fazer para ajudar na chegada de um irmão ou 
irmã?

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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