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Olá, amigo! Olá amiga!

Mais uma revista Bem-te-vi está chegando até você! Agradecemos a 
Deus este trabalho e sua vida.
Começamos esta edição com algumas perguntas, como: Que você pensa 
sobre Deus? Quem é Ele para você? Será que há alguma palavra que 
possa demonstrar quem é Ele? Você já parou alguma vez para pensar 
nisto?
Nosso Deus é o criador de todas as coisas; e como o criador é sempre 
maior do que o que foi criado, será que existe uma palavra que 
transmita quem é esse Criador maior que tudo? 
Ele também é maior do que as nossas palavras para tentar descrevê-Lo 
e o Seu amor também é tão grande quanto Ele.
Deus se mostra para mim e para você de acordo com aquilo que nós 
compreendemos, e nós vamos, ao longo das lições, descobrir alguns 
atributos ou características de Deus que aparecem em alguns textos 
bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Mais no final da revista, 
encontraremos algumas parábolas, ou seja, histórias que Jesus contou 
que nos mostram sobre Suas ações e Seus ensinamentos. Assim, nos 
aproximamos mais de quem Ele se mostra ser e de como Ele agiu e 
age em nossas vidas.
Somos pessoas preciosas e queremos nos parecer com  Aquele que nos 
criou; por isso, nossas ações precisam refletir o amor, pois Deus é 
amor.
Vamos conferir mais sobre nosso Deus?
Bom estudo a você!

Grande abraço, 
Kelly Bueno de Aquino
Redatora da Revista Bem-te-vi 
kelly.bueno@metodista.org.br

Envie sua opinião sobre como foram os momentos de estudos para 
você. Escreva-nos contando sobre isso! 





História 

bíblica
Atos 3.1-10

O texto de  Atos 3 conta sobre um homem que, desde pequeno, não conseguia 
andar. Ele costumava ficar à porta de uma igreja pedindo esmolas. Um dia, ele 
viu Pedro e João chegando e pediu algum dinheiro a eles. Os dois olharam 
para aquele homem e disseram que não tinham nem ouro e nem prata, mas sim 
uma coisa mais valiosa; tinham a fé em Jesus 
Cristo. Oraram por ele em nome de Jesus 
e lhe deram a mão. O homem se levantou, 
andou, e todas as pessoas ao redor ficaram 
surpresas e muito felizes ao mesmo tempo.

Assim como Pedro e João, podemos confiar 
no poder de Jesus e, como eles, transmitir o 
cuidado e o amor de Deus às pessoas. 

Não vemos Jesus e, talvez, até achemos que 
Ele está longe, lá no céu, só nos olhando pra 
nos castigar quando erramos; mas Deus está 
entre nós.  Através de amigos e amigas que 
estão ao nosso redor, sentimos o carinho, o 
cuidado e a presença de Deus em nossa vida.

1 Deus está entre nós
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“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, 
o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
nele confiarei.” (Salmos 91.2) 
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1- Resolva os enigmas e descubra quais são as ações que 
transmitem o amor de Deus pelas pessoas.

A +        : _ _ _ _ _ _                 

CUI +      : _ _ _ _ _ _ _                          

A +        : _ _ _ _ _ _ _        

 
2- Escreva abaixo onde você acha que Deus está:

ATIVIDADE:ATIVIDADE

Para guardar no coração: 



22 Disse Deus: Eu sou o 
que sou
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História 

bíblica
Êxodo 3.1-22

Eu sou o que sou
(Amanda de Lima)

Deus foi bom e misericordioso
Para com o povo hebreu,

Que vivia triste e explorado
Muito longe da casa onde nasceu.

Deus fala com Moisés do meio da sarça em chamas:
Eu sou o Deus de teu pai, tirei do Egito o meu povo.
Quem sou eu? O que direi? Falou Moisés temeroso.

Serei contigo, Moisés. Diga EU SOU me enviou.

Deus libertou seu povo
E pelo deserto o guiou.

Com nuvens que os protegiam do sol.

Com paciência, Deus ouviu muitas reclamações, 
E os pecados do povo, perdoou com favor.

A promessa de uma terra farta e segura,
Deus cumpriu com Sua graça e amor.

“Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei 
da terra do Egito. Abre bem a tua boca, 
e eu o alimentarei.” (Salmos 81.10)  

Para guardar no coração: 
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1- Deus ouviu o clamor do povo hebreu que vivia no Egito e 
estava sofrendo. Escreva abaixo motivos de oração para que 
Deus cuide de você.

2- O Período em que o povo hebreu ficou no Egito durou um 
tempão! Foram 430 anos (Leia em sua Bíblia, Êxodo 12.40). 
Durante este tempo, Deus os ajudou e cuidou deles. Em quais 
momentos você percebe que Deus está cuidando de você?

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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