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�A criança, mesmo antes 
de nascer, tem direito ao 
amor, cuidados e 
consideração por toda a 
igreja.�

�Toda criança, sem 
exceção, tem direitos que 
devem ser valorizados por 
toda comunidade de fé.�

�A criança tem direito a 
fazer parte de uma família, 
apoiada e protegida pela 
comunidade de fé.�

�A criança tem direito a 
ter a sua individualidade 
respeitada pela 
comunidade de fé.�

�A criança tem direito 
enfim, de crescer em 
estatura, sabedoria e 
graça a exemplo do 
próprio Jesus.�
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Olá, crianças!

Mais uma revista chega até vocês, o que nos deixa alegres e muito 
agradecidas a Deus!
Nesta edição, conversamos sobre a nossa identidade cristã e sobre a 
importância da nossa união. 
Vocês sabem do que estamos tratando, quando falamos em identidade? 
Nossa identidade envolve várias coisas, desde as nossas características 
físicas ao modo como pensamos e agimos. Basta olharmos ao nosso 
redor para percebermos como somos diferentes, e isto é maravilhoso. 
Somos obra da criação de Deus, que nos fez únicos e únicas! 
Juntando tudo aquilo que somos com a nossa fé, podemos começar a 
pensar sobre a nossa identidade cristã. 
Quando estamos unidos em Cristo, é como se estivéssemos de mãos 
dadas; as pessoas ficam perto umas das outras, e o coração se 
alegra. Somos de Cristo,  esta é a nossa identidade. 
Vocês vão observar, nas páginas seguintes, que, para as aulas ficarem 
ainda mais interessantes, as ilustrações dos Aventureiros em Missão, a 
turma metodista continua conosco! 
Se vocês ainda não os conhecem, apresento-lhes: a Rebeca, a Talita, 
o Luca, o Zeca, o Ian, a Açucena e a mascote Formigarra. No final 
da revista há a descrição de cada personagem; e, já que estamos 
falando de identidade, deem uma olhadinha lá e fiquem por dentro das 
características de cada um/a!
Que vocês fortaleçam a comunhão com Deus, com a igreja, com a sua 
família e com os amigos e as amigas que estão ao seu redor. 
A opinião e o relato das experiências de vocês com a revista, durante 
as aulas, são sempre muito importantes para nossa equipe! Fiquem à 
vontade para nos escrever, contando sobre isso!

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





“Disse ainda o SENHOR: Certamente, vi a aflição 
do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu 
clamor por causa dos seus opressores. Conheço-
lhe o sofrimento; [...]” (Êxodo 3.7).

Versículo 

do dia

Disposição para servir

Vocês sabiam que muitas coisas diferentes aconteceram na vida de Moisés? 
Uma delas foi a tarefa nada fácil que Deus lhe deu; convencer o faraó a libertar 
o povo que estava escravizado lá no Egito. 

Deus tinha preparado este momento para Moisés; e para contar a ele seus 
planos, apareceu em uma sarça ardente (uma espécie de árvore pegando fogo, 
mas que não se queimava) e lhe ordenou que fosse ao Egito e convencesse o 
Faraó a libertar o povo de Israel.

Esta deve ter sido uma tarefa difícil. O faraó era muito teimoso e não aceitava 
o que Moisés lhe falava. 

E vocês, já tiveram que convencer alguém, amigo ou amiga, que estivesse 
fazendo coisas erradas, a não continuarem fazendo isso?

Às vezes, as pessoas não querem ouvir sobre o que estão fazendo de errado e, 
então, nós temos medo de falar. Moisés também teve medo, mas Deus deu a 
ele sinais de que não estaria só, mas que Ele estaria com ele nesta missão! 

Estes sinais serviram para que o povo e o Faraó acreditassem que o que Moisés 
dizia era verdade; isto depois de Deus ter convencido o próprio Moisés, que 
não acreditava ser capaz de realizar esta tarefa.

Apesar de todo medo de Moisés, Deus conhecia o coração dele! Moisés 
confiou e fez o que era preciso para ajudar o povo que estava sofrendo.

1 Eis-me, Senhor

6



Nossa oração vem do coração! 
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!
Escreva abaixo uma situação, que esteja em seu coração,  
que você gostaria de dizer em oração a Deus. Pode ser uma 
situação que você precise enfrentar, assim como Moisés, mas 
não sabe como.

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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“Tão-somente sê forte e muito corajoso para 
teres o cuidado de fazer segundo toda a lei 
que meu servo Moisés te ordenou; dela não 
te desvies, nem para a direita nem para a 
esquerda, para que sejas bem-sucedido por 
onde quer que andares.” (Josué 1.7)

Versículo 

do dia

Vem com Josué
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Vem, também!

Depois que Moisés morreu, Deus pediu a Josué que continuasse conduzindo 
as pessoas à terra prometida. Assim, ele também foi instrumento de Deus para 
ajudar o povo.

Imaginem quanta gente havia para ele ajudar! Mas Deus o encorajou  e pediu 
que fosse corajoso e se esforçasse muito, pois estaria com ele e o ajudaria em 
qualquer lugar e situação que ele passasse.

Um dos desafios para Josué foi atravessar o Rio Jordão. Para conduzir, em 
segurança, o povo e a arca da aliança, foi preciso, realmente, muita coragem e 
confiança, pois o rio não tinha ponte! Então como Josué ajudaria toda aquela 
gente? Eles, também, não tinham canoa e nem barco.  

Somente Deus poderia ajudá-los! Assim como Deus prometeu a Josué, 
aconteceu! As águas se separaram e formaram um grande muro de cada lado, 
e, ao meio, se formou um caminho seco, por onde as pessoas puderam passar 
sem perigo algum. E todos/as chegaram ao outro lado do rio em segurança.

Assim como Josué, posso ajudar 
as pessoas! !



9

Vamos ajudar as crianças a atravessarem o Rio? Desenhe uma 
ponte ou um barco dentro do rio, para que possam chegar até 
o outro lado em segurança:

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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