


Bem-Te-Vi Jardim - 1

EXPEDIENTE
Bem-te-vi Jardim - 2015.1
Estudos Bíblicos para crianças de 4-6 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
Telma Cezar da Silva Martins

Colaboradoras/res
Amanda de Lima Baptista 
Andreia Fernandes Oliveira
Beatriz da Silva Faleiro do Nascimento
Cleusa Siqueira
Cristina Dias da Silva Fernandes
Denise Rezende Mendes
Elaine Cezar Moreira
Elisana Cristina da Costa Sanches
Fernando Mardegan
Flávia Helbing da Rosa
Luciane Moura dos Santos Fonseca 
Patricia Regina Marques

Ronaldo Leone
Rosiléia Dias Araujo
Thelma Ferreira G. do Nascimento
Depto Infantil da IM de São Roque /3ª RE
 
Revisão:
Neusa Cezar da Silva
 
Ilustrações:
Silvio Gonçalves Mota - Aventureiros em Mis-
são (marca registrada – DNTC)

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



 2- Bem-Te-Vi Jardim

Sumário1. Deus está entre nós
2. Disse Deus: Eu Sou o que Sou 
3. Deus Santo
4. Deus comigo está
5. Deus da Aliança
6. Deus do Encontro  
7. Deus da Justiça
8. Deus que sustenta  
9. Deus Forte e Poderoso
10. Deus Pai

5
9
13
17
21
25 
29
33
37
41

Parte 1 – Como eu penso e sinto Deus

11. O semeador 
12. O bom samaritano 
13. A moeda perdida
14.	 O	filho	pródigo
15. O grão de mostarda
16. Os talentos
17. A grande ceia  

45
49
53
57
61
65
69

Parte 2 – Deus conosco – As parábolas de Jesus

18. É tempo de Páscoa
19. Páscoa: Festa da vida
20. Família que me ensina 
21. O amor preserva a vida

73
77
81
85

Parte 3 – Datas comemorativas 



Bem-Te-Vi Jardim - 3

Olá, criança!

Como é bom nos encontrarmos mais uma vez, através da Revista Bem-te-vi Jardim. 
Nesta	edição,	você	aprenderá	mais	um	pouquinho	sobre	Deus	e	o	quanto	Ele	é	bom	
para conosco.
Através	das	histórias	bíblicas	e	das	propostas	de	atividades,	você	reconhecerá	
algumas das imagens de Deus. O mais importante é que você saiba e experimente, 
com o seu jeito de ser criança, que Deus é muito mais do que todas essas imagens e 
características atribuídas a Ele. 
Sugerimos que, a cada encontro, você memorize um versículo bíblico, pois a Bíblia 
é um livro muito especial, e quando guardamos na memória e no coração os seus 
ensinamentos,	crescemos	em	sabedoria	e	confiança	em	Deus.
Lembre-se de que a sua opinião sobre a nossa revista é muito importante, por isso, 
você	pode	nos	enviar	muitos	recadinhos	pelo	e-mail:	telma.cezar@metodista.org.
br	ou	pelo	site	http://www.metodista.org.br/escola-dominical.	Neste	site	da	Escola	
Dominical, é possível baixar várias músicas, produzidas especialmente para você.

Forte abraço!
Telma Cezar da Silva Martins 
Redatora da Revista Bem-te-vi Jardim
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ESTUDO 1 Deus está entre nós

NuM CERTO DIA dois amigos de Jesus, Pedro e João, caminhavam para 
o templo quando um homem coxo, que sempre ficava a porta do templo, 
lhes falou:

“Por favor, todos os dias eu venho até aqui para pedir esmolas. Vocês 
têm algo para me dar?” 

Pedro e João olharam para o homem e pediram que ele também olhasse 
para eles. 

O homem coxo olhou com muita atenção e esperou receber algo. Pedro, 
então lhe disse:

“Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou: em nome de 
Jesus Cristo, levanta e anda!”

Pedro segurou a mão direita do homem e o ajudou a levantar-se. O 
homem, que era coxo, deu um salto e passou a andar.  

Assim, os três amigos entraram no templo para louvar a Deus.

ORaçãO:  

Obrigado/a, querido Deus, porque Tu és 
muito mais precioso do que o ouro e a 
prata; por isso, compartilhamos sempre 
do Teu amor com as pessoas. Em nome 
de Jesus. Amém.

História bíblica: Atos 3.1-10
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PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu 
refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.” 
(Salmos 91. 2)
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ATIVIDADE:
Recorte as cartas na linha tracejada e monte um jogo da memória.
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ESTUDO 2 Disse Deus: Eu Sou o que Sou

Há MuITO TEMPO, Deus apareceu a Moisés, através de um anjo, 
como numa chama de fogo no meio de uma planta chamada sarça. Para 
enxergar melhor, Moisés olhou com mais atenção e viu o fogo sobre a 
sarça, mas ela não se queimava. 

Quando Moisés se aproximou para ver aquela maravilha, Deus lhe disse: 
“Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois este lugar em que 
pisa é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, 
e tenho uma super missão para você: ir até o Egito e falar ao Faraó que 
liberte o povo hebreu que vive lá como escravo.” 

A tarefa não era nada fácil. Então, Moisés disse a Deus: “Quem sou eu 
para ir até o Faraó e tirar os filhos/as de Israel lá do Egito?” 

E Deus lhe respondeu: “Não tenha medo, Moisés, eu estarei com você.”

Mas, Moisés perguntou a Deus: “Quando eu chegar lá e falar aos filhos 
de Israel que foi o Senhor quem me enviou, eles podem me perguntar, 
qual é o Seu nome, e o que eu devo responder?”

Deus então lhe disse: “Você falará assim: Eu Sou me enviou até vocês. 
O Senhor me enviou para ver como vocês estão sendo tratados aqui. O 

ORaçãO:  

Querido Deus, muito obrigado/a por ser 
quem é, por ser o nosso Deus, a quem ama-
mos e em quem confiamos nos momentos 
de alegria ou de sofrimento. Em nome de 
Jesus. Amém.

História bíblica: Êxodo 3.1-22

PaRa GuaRDaR NO CORaçãO: 

“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) 
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Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi quem me 
enviou.”

Moisés foi tão corajoso, porque sabia que Deus estaria com ele o tempo 
todo. Deus ouviu a oração de povo e os libertou do sofrimento que viviam 
ali.
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ATIVIDADE:
Recorte, dobre e cole formando um dado. Depois de pronto chame um/a 

amiguinho/ para brincar com você. Jogue o dado para cima, ao cair sobre a mesa 
(ou no chão), sem que seu parceiro/a veja o dado, tem que descobrir qual a 

imagem de Deus o dado “caiu”. 
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