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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
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ESTUDO 3 E a história continua 

Versículo do dia: : “E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual 
nasceu Jesus, que se chama o Cristo.” (Mateus 1.16)

FRASE DO DIA:  

Eu faço parte da família de Deus.

Oração: Deus de amor, obrigada/o por esta  
grande família que somos. Em nome de Jesus, 
amém.Uma grande família

(Elaine Cezar da Silva Moreira)

Conhecer nossa história é importante,
Além de divertido, pode ser interessante.

A linhagem de Jesus, podemos conhecer,
Na Bíblia, em Mateus 1,  muitos nomes vamos ler.

O início foi com o Abraão.
Filhos, netos, bisnetos chegaram,

e a família cresceu, cresceu, cresceu muito, então.

Diversos homens havia, nesta grande família;
Até que um dia chegou José,

Aquele que se casou com Maria,
e que recebeu Jesus, numa estrebaria.

De Abraão até José, temos a linhagem de Jesus,
Nosso amigo e companheiro,

Nosso mestre e nossa luz.

Hoje, podemos perguntar: e nós?
Certamente, não estamos sós.
De Deus, somos filhos e filhas,

Somos parte desta grande família.
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ATIVIDADE:
Carimbe, abaixo, a ponta de um de seus dedos, registrando a sua digital. Peça 

aos amigos e às amigas que carimbem o dedo deles/as, também. Em cada uma das 
digitais, faça um desenho, simbolizando que somos parte da família de Deus.
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ESTUDO 4

Versículo do dia: “Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Res-
pondereis: É o sacrifício da Páscoa ao SENHOR, que passou por cima das casas dos 
filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, 
o povo se inclinou e adorou.” (Êxodo 12. 26-27)

Eu sou o Senhor teu Deus

Os filhos de Israel, aquele povo que saiu lá do Egito, fizeram tudo 
quanto o Senhor tinha ordenado a seus líderes, como Moisés, Jo-
sué e outros e foram salvos das difíceis situações.
Para que não se esquecessem dos livramentos de Deus, o povo 
fazia as festas e, quando seus filhos e suas filhas - as crianças 
- perguntavam o significado daqueles rituais (tinha um jeito de 
fazer a comemoração), seus pais respondiam:
Este é o sacrifício da Páscoa. Lembramos o que Deus fez por nós. 
Deus, o nosso Senhor, nos livrou dos egípcios e salvou nossas 
casas do perigo.

FRASE DO DIA:  

É muito bom termos Deus como o Pai que ama e cuida 
da gente!

Oração: Deus Pai, muito obrigado/a pelo Seu amor 
e porque o Senhor se preocupa com nossa vida. Em 
nome de Jesus, Amém!

Creio em Deus Pai 



Bem-Ti-Vi Jardim - 11

ATIVIDADE:
Desenhe a sua casa e coloque na porta um símbolo, demonstrando que sua casa é 

do Senhor.
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