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Olá, crianças!
É muito bom nos encontrarmos mais uma vez para aprendermos 
ensinamentos tão preciosos da Palavra de Deus! São tão importantes, não 
é mesmo?!
Nas duas últimas edições, caminhamos pelo Antigo e Novo Testamento e, 
certamente, vocês conheceram muitas coisas interessantes sobre os livros 
da Bíblia, os escritores de cada livro e também sobre alguns personagens 
bíblicos.
Esta nova edição, também, é muito especial. Iniciamos falando sobre a 
importância de observarmos a criação que muito nos ensina sobre Deus. 
Depois vamos conhecer e estudar alguns salmos e associá-los a uma 
história bíblica de mesmo tema, e finalizaremos com algumas histórias de 
pessoas que tiveram um encontro com Jesus e o que esse encontro causou 
na vida delas. 
Temas como: louvor, gratidão, perdão, confiança e família, fazem parte 
dos estudos. Então, aproveitem bem cada história, decorem os versículos 
bíblicos e façam as atividades de cada lição. Tudo foi preparado com 
muito carinho para vocês!
Desejamos e oramos, para que vocês sejam abençoados através destas 
lições e que possam aprender os ensinamentos preciosos da Palavra de 
Deus que vão ajudar muito em toda a sua vida.
Bons estudos! Bom aprendizado!

Meu abraço!
Rosiléia Flausino Dias Araujo
Redatora da Revista Bem-te-vi
escoladominical@metodista.org.br

Escrevam contando como foram os momentos de  
aprendizado para vocês!





Salmo 19

1 Aprendendo com 
a criação

Você já olhou para o céu hoje? 
Como ele está? Azul, cinza, está chovendo ou ensolarado? 
Uma coisa é certa, o céu é muito grande, não é mesmo?  Quando olha-
mos para o céu, para as estrelas, ou para a imensidão do mar, certamen-
te podemos nos lembrar de como Deus é grande e  maravilhoso.
Quando observamos as flores, as plantas e as frutas, vemos quanta di-
versidade na criação de Deus! São tantas cores, cheiros, sabores, não é 
mesmo? Toda a criação, de alguma forma, nos ensina sobre o amor e o 
poder de Deus. 
O Salmo 19 diz que a natureza revela a sabedoria de Deus, mesmo 
sem utilizar palavras como nós utilizamos. Mas o salmista também nos 
ensina que a Palavra de Deus, revelada nas Escrituras, é muito preciosa, 
o salmista diz que a Palavra de Deus é mais desejável do que o ouro e 
muito mais doce do que o mel (Salmo 19.10). Ele quer dizer com isso 
que precisamos amar e desejar a Palavra de Deus, pois ela dá sabedoria 
e traz alegria ao nosso coração. Observe a natureza e leia a Bíblia, cer-
tamente, você vai aprender muitas coisas sobre Deus.

Texto 

bíblico
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“OS CÉUS PROCLAMAM A GLÓRIA DE DEUS, E O FIRMAMENTO 
ANUNCIA AS OBRAS DAS SUAS MÃOS.”  (SALMO 19.1)

Para guardar no coração: 

1- Leia os versículos 7 e 8 do Salmo 19 e escreva abaixo 4 coisas que 
o salmista disse que a Palavra de Deus faz para nós:

ATIVIDADE:ATIVIDADEs

2- Faça um desenho de elementos da natureza, como o sol, estrelas, 
flores, animais, frutas, mar ou o que você desejar.  Escreva o que você 
acha que esses elementos da natureza, que desenhou, podem nos 
ensinar sobre Deus.
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Salmo 23

O bom pastor  

O Senhor é meu Pastor,
de nada tenho falta, 
pois Ele cuida de mim com amor.

Quando preciso de alimento, o bom pastor sabe onde me levar,
Quando estou muito cansado, minhas forças vem renovar.

Acalma a minha alma e me conduz pelo caminho certo.
E ainda que ande por caminhos difíceis, não temerei!  
Ele está sempre por perto.

No meio das dificuldades, o Senhor me prepara uma mesa,
Ele me sacia de alegria e me abençoa com certeza.

Por toda minha vida, 
Sua bondade e misericórdia me seguirão certamente!
E na Casa do Senhor, habitarei para sempre.

(Rosiléia Dias Araujo)

Texto 

bíblico



“O SENHOR É O MEU PASTOR; NADA ME FALTARÁ.” 
(SALMO 23.1)

Para guardar no coração: 

1- Ao escrever o Salmo 23, Davi se coloca como uma ovelha que é 
cuidada pelo pastor. Sabemos que Davi está falando de Deus que, 
como um Bom Pastor, cuida de nós, Suas ovelhas. Neste Salmo, Davi 
fala algumas coisas que Deus faz por nós. Relacione as palavras 
utilizadas por Davi, ao seu significado.

2- Leia novamente os versículos 1 e 2 do Salmo 23 e faça um desenho 
que represente esses versículos.

faz repousar

guia

consola

Conforta

Ensina o caminho

Ajuda a descansar

ATIVIDADE:ATIVIDADEs
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23 ovelhas do bom
pastor
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História 

bíblica
Lucas 15.3-7

Um, dois, três, quatro......noventa e oito, noventa e nove, cem! Estão 
todas aqui. 

E assim, o pastor, todos os dias, contava as suas ovelhas, atento a cada 
uma delas, para saber se estavam bem, se não estavam machucadas e 
se tinham se alimentado. Mas certo dia, aquele pastor, ao contar suas 
ovelhinhas, não chegou ao número cem, estava faltando uma. Ele ficou 
muito preocupado, onde ela poderia estar? 

Não teve dúvidas, deixou as noventa e nove ovelhas e partiu em busca 
da que faltava, até conseguir encontrá-la. E quando ele a encontrou, 
seu coração se encheu de tanta alegria que voltou pra casa com ela e, 
reunindo os amigos e vizinhos, fez uma grande festa para partilhar de 
sua alegria por ter encontrado uma ovelhinha que tinha se perdido.

 Jesus contou esta parábola, 
para nos ensinar que, da 
mesma forma, há grande 
festa e alegria diante de 
Deus e dos anjos, quan-
do alguém, que se perdeu 
dos caminhos do Senhor, retorna  
arrependido para Ele.  

Deus acolhe com muito amor quem 
volta para os Seus braços e para o 
Seu cuidado. 
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ATIVIDADE

Ajude o pastor a chegar até a ovelha que está perdida.

“E, INDO PRA CASA, REÚNE OS AMIGOS E VIZINHOS, 
DIZENDO-LHES: ALEGRAI-VOS COMIGO, PORQUE JÁ 
ACHEI A MINHA OVELHA PERDIDA.” (LUCAS 15.6)

Para guardar no coração: 
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