
“QUERIDO DEUS, TE AGRADECEMOS A FAMÍLIA, A IGREJA.

QUERIDO DEUS, TE AGRADECEMOS OS AMIGOS, AS AMIGAS.
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EM NOME DE JESUS, EM NOME DE JESUS, EM NOME DE JESUS. AMÉM!”
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Olá, criança!

Estamos felizes porque você faz parte da turminha Bem-te-vi Jardim.
Como é bom saber que você participa da Escola Dominical e tem a oportunidade de conhecer 
os ensinamentos de Deus para a sua vida, através do estudo da Palavra de Deus.
A partir dos textos e histórias bíblicas apresentadas nesta edição, queremos que você saiba 
que sua família é amada por Deus e que as diferenças entre as famílias e os problemas que 
vivenciamos com as nossas famílias existem, mas isso, não impede que Deus cuide de você e 
da sua família.
Além do tema Família, você irá também ouvir algumas histórias que falam da importância de 
seguirmos os passos de Jesus, através do acolhimento às diferentes pessoas. Acolher as 
pessoas, promover a amizade e compartilhar o amor de Deus é o nosso grande desafio.
Temos, ainda, quatro lições sobre as Datas Comemorativas: Dia da Escola Dominical, Dia da 
Criança, Ações de Graças e Natal. Como cristãos e cristãs, somos chamados/as a celebrar 
com alegria e agradecer a Deus que em todo tempo e lugar tem nos abençoado com Seu 
cuidado e proteção.
Você já sabe, mas vale a pena lembrar: se quiser nos enviar algum recado ou sugestão para a 
nossa revista, converse com a/o professor/a, pastor/a ou com algum familiar que possa lhe 
ajudar, enviando sua mensagem ou sugestões pelo e-mail: telma.cezar@metodista.org.br

Forte abraço!
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim
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ESTUDO 1 E a família, como vai?

Maria e José acolheram o bebê com carinho e muitos cuidados. 

Após oito dias do seu nascimento, deram-lhe o nome Jesus.

Passados mais alguns dias, Jesus foi levado ao templo para ser 
apresentado e consagrado ao Senhor. 

Jesus cresceu e se desenvolveu numa família escolhida por Deus. Juntos, 
Jesus, seus pais Maria e José, e seus irmãos e irmãs aprenderam sobre 
o amor de Deus.

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

ORaçãO:  

Querido Deus, obrigado/a porque em família 
aprendemos uns com os outros. Amém.

História bíblica: Lucas 2.22-34

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Todos estes perseveravam unânimes em 
oração, com as mulheres, com Maria, mãe 
de Jesus, e com os irmãos dele.” (Atos 1.14)
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ATIVIDADE:
1-Desenhar Jesus sendo apresentado no templo.
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ATIVIDADE:
2-Encontre a resposta na cruzadinha abaixo e complete as questões

Nome da mãe de Jesus:

Nome do pai de Jesus:

Jesus aprendeu com sua família a amar a 

Com oito dias de vida, Jesus foi ao
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ESTUDO 2 Entre pedras e areia

Certa vez, Jesus contou uma história sobre a construção de duas casas: 
uma delas foi construída sobre as pedras (rocha), e a outra sobre a areia. 
Num dia de muita chuva, os rios encheram de água, o vento soprou bem 
forte, e a casa construída sobre a rocha continuou firme, mas a casa 
construída sobre a areia caiu. 

Com essa história, Jesus ensinou que a escolha do homem em construir 
sua casa sobre a rocha fez com que tivesse maior segurança em meio à 
tempestade ou ventos fortes.

Construir a nossa casa sobre a rocha é ter a nossa família aprendendo 
e praticando os ensinamentos de Jesus, pois Ele é a rocha firme que 
sustenta a nossa casa.

ORaçãO:  

Querido Deus, abençoa a minha família, e 
que Jesus seja sempre a rocha firme da mi-
nha casa. Amém.

História bíblica: Mateus 7.24-27 PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“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)
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ATIVIDADE:
Colorir, recortar e colar as portas e janelas na casa e Depois desenhe várias 

pedras sustentando a casa. 
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ESTUDO 3 Sara vai ter um bebê

Sara queria muito ter um bebê, mas já estava com idade avançada e achava 
que um filho não mais poderia ter.

Deus, que amava Sara e Abraão, promete a eles, que de sua família sairia 
uma grande nação.

Abraão, rindo consigo mesmo, logo pensou: Como eu com cem anos e 
Sara com seus noventa, podemos ainda filhos esperar!

De fato, aconteceu o que Deus havia prometido a Abraão. Ismael, o 
primeiro filho de Abraão ganha um irmão, pois Sara teve um bebê, seu 
nome é Isaque. 

A promessa de Deus se cumpriu!

ORaçãO:  

Querido Deus, abençoa a chegada de 
um/a bebê nas famílias. Agradecemos 
pela vida de nossos irmãos e irmãs. 
Amém.

História bíblica: Gênesis 17.15-22

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua 
mulher, te dará um filho, e lhe chamarás 
Isaque;[...]”. (Gênesis 17.19a)
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ATIVIDADE:
Açucena está feliz com a chegada de seu irmãozinho. Complete desenhando o pai e 

a mãe da Açucena.



Bem-Te-Vi Jardim - 13

ATIVIDADE:
Complete o desenho com outras crianças brincando com a Açucena.
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