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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.�

OS DIREITOS DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE FÉ
Luiz Carlos Ramos
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Olá, criança!

Estamos aqui pra lhe dizer o como é bom anunciar a mensagem do amor de 
Deus. 
Venha juntar-se  a nós, nesta ciranda do amor, e experimentar o quanto é 
gostoso vivermos em comunidade e partilharmos a nossa amizade com outras 
pessoas.
Nesta edição, a Revista Bem-te-vi Jardim proporciona algumas experiências 
que valorizam a unidade e a comunhão entre amigos/as da comunidade local e 
de outras comunidades. 
Os textos bíblicos e os temas propostos nos ajudam a compreender, a partir 
das	nossas	diferenças,	os	desafios	de	vivermos	em	comunidade.	
Desejamos que, a cada encontro, você cresça na amizade, na alegria e, 
principalmente, no amor a Deus e às pessoas.

Forte abraço.
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim
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ESTUDO 1 Eis-me, Senhor

Versículo do dia: “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).

Uma missão possível

Vocês sabiam que muita coisa especial e diferente aconteceu 
na vida de Moisés? Uma delas foi realizar uma difícil tarefa que 
Deus lhe deu: convencer o Faraó a libertar o povo que vivia em 
escravidão lá no Egito. 

As pessoas estavam sofrendo, e Deus tinha planos para tirá-
las daquele lugar. Não deve ter sido nada fácil esta tarefa, não 
é mesmo? Mas Deus deu a Moisés sinais de que ele não estava 
sozinho, pois Ele estaria com ele!

Estes sinais serviram para o povo e o Faraó acreditarem que aquilo 
que Moisés dizia era verdade. Isso, depois que Deus convenceu 
o próprio Moisés, pois nem ele acreditava que seria capaz de 
cumprir esta tarefa.

Moisés, apesar de todas as dificuldades e do medo, fez o que era 
preciso, confiou em Deus e ajudou o povo a sair de lá. A presença 
de Deus estava com ele. Deus o conhecia e o chamava pelo nome.

Oração: Querido Deus, nós Te agradecemos o 
cuidado com os nossos sentimentos. Amém.

FRASE DO DIA:  

Deus sempre escuta a nossa oração!
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ATIVIDADE:
Desenhe ou escreva a sua oração.
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ESTUDO 2 Vem com Josué

Versículo do dia: “Tão-somente sê forte e mui 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)  

Confiança em Deus

Vocês já ajudaram alguém em uma tarefa muito difícil? 

Um homem chamado Josué foi usado por Deus para ajudar seu 
povo, que tinha saído do Egito com Moisés, a chegar à terra pro-
metida. Além da caminhada difícil e de todo cansaço, eles preci-
savam atravessar um rio para chegar até o outro lugar, chamado 
Canaã. Não tinha ponte, nem canoa e nem barco! O que fazer? 
Imaginem que era muita gente. Somente Deus poderia ajudá-los! 

Mas Josué orou e confiou em Deus. E sabem o que aconteceu?

Quando chegaram perto do rio, as águas se separaram, formaram 
um grande muro e apareceu um caminho seco, por onde as pes-
soas passaram sem perigo algum.

FRASE DO DIA:  

Seja forte e corajoso/a para fazer o bem e 
ajudar as pessoas!

Oração: Senhor Deus, nós Te agradecemos a pro-
teção que nos dás, quando estamos em perigo. Em 
nome de Jesus. Amém. 
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ATIVIDADE:
Ajude os Aventureiros em Missão chegarem ao outro lado rio . 
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