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Palavra da Redatora

Olá, amigo, olá amiga! 

Mais uma revista Bem-Te-Vi em Voo chega até você, e este é motivo 
de muita alegria para nós e de agradecimento a Deus.

Nesta edição, conversaremos a respeito de nossa identidade cristã. 

Você sabe do que estamos tratando quando falamos em identidade? 
Nossa identidade envolve todas as nossas características pessoais, 
ou seja, o modo como pensamos e agimos.

É muito bom podermos olhar ao redor e percebermos que somos 
diferentes uns dos outros. Isto é maravilhoso, pois somos obra da 
criação de Deus que nos faz pessoas únicas!

É importante dizer que, nas lições seguintes, quando pensamos a 
respeito de nossa identidade cristã, entendemos que, apesar das 
nossas diferenças, o que nos une é a nossa fé em Jesus Cristo e que, 
através da nossa união e do nosso testemunho, mais pessoas irão 
conhecê-Lo.

Você consegue perceber, em você e nas pessoas ao seu redor, os 
sinais do amor de Deus?

Nosso desejo é que, através das lições e atividades desta revista, 
você se sinta ainda mais amado/amada, fortaleça sua comunhão 
com Deus, com a igreja, com a sua família e com seus amigos e suas 
amigas. 

Observe, nas páginas seguintes, que as lições continuam escritas com 
uma linguagem diferente e moderna, para ficar mais interessante 
a sua aula. Caso você não conheça algumas palavras utilizadas, 
aproveite para ficar por dentro. 

A revista Bem-te-vi em Voo está elaborada com expressões de 
“internet”. Como se você estivesse entrando em um computador e 



Antivírus = versículo do dia
É hora de começar a lição. Inicie com o versículo do dia, que 
chamamos de Antivírus. Esse versículo poderá ser memorizado e 
servirá de base para toda a aula.

Senha = palavra-chave
Para você compreender melhor a lição, há uma palavra-chave 
que servirá como senha. Esta palavra indica o que será abordado 
em aula.

Conectando = introdução
Nesta etapa, você estará se conectando com a lição. Essa in-
trodução ajudará você a se ligar ao desenvolvimento do estudo.   

Abrindo o site = desenvolvimento
É hora de conhecer o conteúdo da aula. No desenvolvimento, 
você terá contato com as histórias e ensinamentos da lição. 

acessando o seu conteúdo, nos textos aparecem os títulos: antivírus, 
senhas, conectando, abrindo o site, navegando, salvar arquivos e 
sala de bate-papo.

A seguir, recordamos o significado destas palavras e o que elas 
indicam quando aparecem nas lições:

Navegando = contextualização
Nesta etapa, você irá refletir sobre a aula e como poderá “ligar” o 
que  aprendeu, com a sua vida. É tempo de entender como colo-
car em prática os ensinamentos aprendidos.



Salvar arquivos = atividade
Depois de navegar pela lição, é hora de salvar arquivos, ou seja, 
guardar as informações da aula. Por isso, agora é hora de fazer 
as atividades; e salvar essas informações para não esquecer.

Sala de bate-papo = reflexão
Para finalizar, você poderá discutir com seus amigos e amigas 
de classe algum ponto da aula que considerou importante, e  
juntos/as refletir sobre o que aprenderam na lição.

Agora que você já recordou ou conheceu um pouco mais 
sobre a revista, mãos à obra! Bom estudo para você! 
Lembramos que a sua opinião e o relato das experiên-
cias ocorridas durante as aulas são sempre muito im-
portantes para nós. Quando quiser, fique à vontade 
para nos enviar um e-mail contando sobre isso!

Abraço.
Kelly Bueno de Aquino
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo
kelly.bueno@metodista.org.br



Conectando...

Antivírus...

Eis-me, Senhor 1

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

1

Conectando...

Senha
Cuidado

Você sabia que temos o privilégio de servir a um Deus cuidadoso, que 
percebe nossos medos, nos ajuda, conduz e encoraja para vencermos 
os desafios que encontramos?

Você se lembra de algum desafio ou tarefa que foi difícil de realizar?

Moisés recebeu de Deus a tarefa de convencer o faraó a libertar o 
povo que estava escravo no Egito.

Como essa não seria uma tarefa fácil, Deus deu a Moisés sinais de que 
não estaria sozinho. Ele estaria com ele para o conduzir e orientar até 
que conseguisse realizar a missão de levar o povo de Deus até à terra 
prometida.

9Página

Antivírus...

“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)
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Abrindo o site...

No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Quais têm sido os desafios que você tem encontrado na escola, na 
família ou na sua igreja?

A ajuda que Deus ofereceu a Moisés para libertar o povo da 
escravidão era a promessa de que Sua graça e cuidado sempre o 
acompanhariam. 

Assim como Moisés, nós, também, podemos participar da obra de 
Deus.

O primeiro passo é estarmos disponíveis, pois, com certeza, Ele será 
conosco, ajudando-nos em nossas fraquezas e dificuldades. 

Ao revelar-se a Moisés, Deus mostrou, desde o princípio, que 
acompanharia seu povo e assim aconteceu. Ainda hoje, Ele nos 
acompanha, e você pode falar com Ele sobre seus medos diante dos 
desafios da vida.

Abrindo o site...
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Esta história bíblica está no livro de Êxodo.

Você sabe o que significa a palavra EXÔDO? Significa saída, 
passagem, ou, no contexto bíblico, a fuga de um grupo 
de escravos que quer se livrar da opressão, ou seja, a 
exploração e maus tratos sofridos pelo faraó. 

Realizar tarefas difíceis pode deixar nosso coração 
preocupado e entristecido. Imagine como estava o coração 
de Moisés para ajudar a tirar o povo da opressão. Ele 
colocou várias situações diante de Deus e mostrou que 
estava inseguro e com medo. Isso nos mostra que até os 
grandes profetas sentiram medo; por isso, quando temos 
uma tarefa impossível de se realizar, basta agirmos com fé 
e crermos que Deus pode realizá-la.

Deus ouve as nossas orações e usa pessoas para nos 
ajudar. Você pode ser alguém que Deus quer usar para 
ajudar outras pessoas.

Navegando...
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Você tem se colocado disponível para a obra de Deus? Está disposto a ser 
usado para ajudar outras pessoas a transformar situações ruins? 
Diante das situações abaixo, escreva quais ações você acha importante 
serem realizadas e como pretende ajudar. 

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Quando nos colocamos disponíveis para fazer a obra de 
Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos ajudará.

Família:

Igreja:

Escola:

Amigos/as:

Cidade:



2Vem com Josué

Conectando...

Antivírus...

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Senha
Fidelidade 
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Antivírus...

“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)

Conectando...

O livro de Josué nos conta sobre a conquista e a partilha das terras 
de Canaã pelas tribos de Israel. Você sabe quem foi o “ator principal” 
deste livro?

Josué foi alguém que Deus chamou, assim como Moisés, como vimos 
no estudo anterior. 

Moisés foi uma grande referência para aquele povo; mas ele acabava 
de falecer. Então, Josué foi quem assumiu a posição de liderança. Ele 
enfrentou o medo de ser comparado a Moisés, de não conseguir os 
mesmos resultados que ele e de não conseguir honrar a missão que 
Deus lhe atribuiu.

A principal característica do capítulo 1 do livro de Josué é trazer 
encorajamento. Encorajar as pessoas pode ser uma de nossas tarefas 
diárias, pois, diante de tantas situações difíceis que o mundo vem 
vivendo, podemos ser luz em meio às trevas.
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Abrindo o site...

No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Josué foi um instrumento de Deus para ajudar o povo a chegar à 
terra prometida. Este foi um desafio e tanto!

Imagine que era muita gente para ele ajudar. Para irem até a outra 
terra, chamada Canaã, que ficava do outro lado do rio, era preciso 
atravessá-lo. Então, surge um problema: o rio não tinha ponte e nem 
havia barcos pra eles.

Como Josué ajudaria todo aquele povo a atravessar? 

Somente Deus poderia ajudá-los! Josué confiou em Deus e, chegando 
diante do rio, as águas se separaram, formaram um grande muro e 
surgiu, então, um caminho seco, por onde as pessoas passaram sem 
perigo algum.

Assim, Deus age com fidelidade na nossa vida e faz o que nos parecia 
impossível.

Abrindo o site...
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Navegando...

Às vezes, passamos por situações em que precisamos 
ser encorajados/as a fazer algo difícil. E Deus nos 
encoraja, assim como encorajou Josué, conforme 
está no versículo 17 do capítulo1. 

Lembre-se sempre de que é Deus quem nos faz fortes 
e corajosos/as.
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Salvar arquivos...

Quantas situações em que vivemos se parecem com a opressão vivida por 
aquele povo que precisou atravessar o rio?  

1- Escreva, abaixo, algumas situações que entristecem seu coração e, se 
sentir  vontade, compartilhe com os amigos e amigas.

Sala de Bate-papo

Vem com Josué! Vamos pedir a Deus sabedoria e coragem 
para enfrentar as situações que percebemos que não 
fazem bem às pessoas, como a violência, a desigualdade 
social, o preconceito, o desrespeito...
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