
2



Bem-te-vi em Voo - 2015.2
Estudos Bíblicos para pré-adolescentes de 10-13 anos 

Produzida pelo Departamento Nacional de Escola Dominical, 
sob a orientação do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. 
Publicada sob a licença da Associação da Igreja Metodista.
 
Colégio Episcopal
Adonias Pereira do Lago – Bispo presidente
 
Secretaria para Vida e Missão
Joana D’Arc Meireles
 
Coordenação Nacional de Educação Cristã
Eber Borges da Costa
 
Departamento Nacional de Escola Dominical
Andreia Fernandes Oliveira
Luiz Virgílio Batista da Rosa – Bispo assessor
 
Redatora
Elisana Costa Sanchez

Textos produzidos pela equipe de colaboradoras
Amanda de Lima Baptista
Andreia Fernandes Oliveira
Cleusa Siqueira
Denise Rezende Mendes
Elisabete Sanchez Ribal
Janice Candido Mazeu Ferreira
Michelly Ferreira dos Santos Silva
Natalia Piseta dos Santos
Patrícia Regina Marques



Priscila Cristiane Messias Pereira
Rachel Colacique
Rosiléia Dias Araújo
Thelma Ferreira G. do Nascimento
Vera Luci Machado Prates da Silva

Revisão:
Neusa Cezar da Silva
 
Ilustrações:
Ednei Marx – Personagens Téo e Letícia (Studio 58 animação, 
ilustração e design)

Projeto Gráfico e Editoração
Alixandrino Design
 
Departamento Nacional de Escola Dominical:
Av. Piassanguaba, 3031 – Planalto Paulista
04060-004 – São Paulo / SP
Tel (11) 2813 8600
www.metodista.org.br



Sumário

[1]

[3]

[5]

[7]

[9]

[2]

[4]

[6]

[8]

[10]

E a família, como vai? 

Entre pedras e areia 

Sara vai ter um bebê

Sim, somos irmãos!

Que família grande!

Saudade não tem idade

Lições para a vida 

Mais do que uma lei

Filha do coração, como assim?

Casa: lugar de cores e sabores 

09

13
17

25

33

41

21

29

37

45

Parte 01 - Família

[11] Vocês estão felizes?

49

Lucas 2.22-34

Mateus 7.24-27

Gênesis 17.15-22

Gênesis 25.19-34

Êxodo 1.1-7 / Gênesis 37

Gênesis 50.1-14

Deuteronômio 5.1-21

Deuteronômio 5.16

Ester 2. 2-7

Lucas 10.38-42

Salmos 126



[12] Crescendo em família

[13] O sabor de sermos família 

[14] O milagre da inclusão

[15] Como é bom fazer parte!

[16] Na diferença, que vença o amor

[17] Escola - Bíblica - Dominical 

[18] Tempo de ser criança 

[19] Nós Te agradecemos, Senhor

[20] A caminho de Belém

[21] Em Belém, o que é que tem?

53

61

69

77

85

57

65

73

81

89

Parte 02 - Inclusão

Parte 03 - Datas comemorativas

Lucas 2.39-52

Salmos 133.1

Lucas 18.35-43

Gênesis 1.26-31

Lucas 6.1-11; 14.1-6

Marcos 10.13-16

Salmos 119.103-105

Lucas 2.1-7

Salmos 138

Mateus 2.1-10; Lucas 2.8-20



77Página

Antivírus...

Tempo de ser criança 18

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

Conectando...

Senha
Acolhimento

A comunidade judaica, em que Jesus fazia parte, era muito rígida em 
algumas leis. Para o povo judeu, as mulheres, crianças, enfermos, 
pobres, entre outros, não eram importantes. Essas pessoas não eram 
respeitadas ou cuidadas, pelo contrário, eram vistas como impuras, 
não deviam ser tocadas por aqueles que queriam ser puros diante de 
Deus. 

Porém, Jesus se importava com todas essas pessoas e se importava 
tanto que exigia que os discípulos não as afastassem d’Ele. Podemos 
ver nos textos de Mt. 10.42 e 18.10 que as crianças eram muito 
importantes para Ele, e deveriam ser respeitadas e valorizadas. 
Jesus chama as crianças de “pequeninos”. Ele as acolhe e as abraça, 
dizendo, com esse gesto, que as ama e que sempre vai querê-las por 
perto. Todas as crianças têm o direito de serem respeitadas, amadas 
e acolhidas em seus lares e também na comunidade da fé. Vamos 
conhecer esta história e conversar sobre esse amor tão grande que 
Jesus tem por todos nós? 

Antivírus...

“Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os 
pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o Reino de Deus.” 
(Marcos 10.14) 



78Página

Abrindo o site...

Mas que lei é essa?!
O texto de Marcos 10.13-16 nos mostra uma situação interessante, imagine 
que algumas pessoas queriam que Jesus abençoasse as crianças tocando-as, os 
discípulos não concordaram e tentaram impedi-las! Eles queriam fazer valer a 
lei da sociedade sem saber o que Jesus pensava sobre isso. O livro de Levítico, 
nos capítulos 11 a 16, traz uma série de regras que precisam ser cumpridas para 
que uma pessoa se mantivesse pura e essas normas foram passadas de geração 
a geração. O cuidado com a pureza e a purificação era um assunto muito sério 
para o povo judeu: uma pessoa impura não poderia receber a bênção prometida 
por Deus a Abraão. Essas normas eram ensinadas para que as pessoas se 
aproximassem de Deus; mas, na realidade, em vez disso, essas normas eram uma 
prisão, um cativeiro. Para as pessoas pobres era praticamente impossível cumpri-
las.

A lei é o amor!
E, então, mais uma vez percebemos o imenso amor e cuidado de Jesus conosco! 
Ele chamou a atenção de Seus discípulos e disse-lhes o quanto os pequeninos 
eram importantes e deveriam ser amados. Afirmou que cada criança pertencia ao 
reino de Deus, ou seja, Deus faz questão de receber as crianças em Sua presença. 
Em seguida, Jesus abraçou, tocou e abençoou cada pequenino/a, demonstrando 
para todos que estavam ali que  ama  as crianças e que elas são importantes.
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Jesus é demais!
Ao fazer isso, Jesus ensina uma grande lição  aos 
discípulos e a todo o povo que estava ali: com 
sua atitude demonstrou que o amor de Deus 
acolhe todos e todas nós, velhos ou crianças, 
sem se importar se somos pobres ou ricos, 
negros, brancos ou índios. Foi um gesto de 
carinho, demonstrando que podemos confiar 
n’Ele e que Ele sempre está de braços abertos 
a nos receber. Ele nos acolhe em Seu reino para 
sermos participantes da Sua obra de amor e 
salvação!

QUE TAL CORRERMOS PARA OS BRAçOS FORTES DE JESUS? 
CERTAMENTE, ELE NOS ABRAçARá!
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Aproveite este jogo para brincar na igreja com os/as amigos/as e em casa 
com sua família. Recorte as peças do anexo 01 (no final da revista) e cole 
em uma cartolina ou sobre tampinhas de garrafa. Bom jogo!

Salvar arquivos...
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ANEXOS

Anexo 01
Referente à lição 18 – Jogo da velha
Recorte as peças abaixo para jogar o jogo da velha com seus amigos. 
Você pode colar estas peças em papelão ou sobre uma tampinha de gar-
rafa para que elas fiquem mais firmes.
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