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Palavra da Redatora

Olá, amigo, olá amiga! 

Mais uma revista Bem-te-vi em Voo chega até você. Por isso 
agradecemos a Deus este trabalho e desejamos que seja bênção 
para sua vida.

Começamos esta edição com algumas perguntas: O que você pensa 
sobre Deus e sobre quem Ele é? Que palavras são suficientes para 
demonstrar quem é Deus? Você já parou para pensar nisso?

Nosso Deus é o criador de todas as coisas; e, como o criador é 
sempre maior do que aquilo que foi criado, será que com palavras 
conseguimos captar quem é esse Criador maior que tudo, já que Ele 
também é maior que nossas palavras para tentar descrevê-Lo? Como 
o Seu amor também é tão grande quanto Ele é, Ele se mostra para 
mim e para você de acordo com aquilo que nós compreendemos e 
sentimos a Seu respeito. 

Vamos descobrir, juntos e juntas, ao longo das lições que estão na 
primeira parte da revista, alguns atributos de Deus, ou seja, algumas 
de Suas características que aparecem em textos bíblicos do Antigo 
e do Novo Testamento. Na segunda parte, estudaremos algumas 
parábolas de Jesus, histórias que Ele nos contou para explicar Suas 
ações e ensinamentos. 

Que nestes estudos você se aproxime mais de quem Deus se mostra 
ser e de como Ele agiu e age em nossa vida. Somos pessoas preciosas 
para Ele e queremos nos parecer com Aquele que nos criou; por isso, 
nossas ações precisam refletir o Seu amor, pois Deus é amor.

Vamos conferir mais sobre nosso Deus? 

Bom estudo pra você!

Grande abraço,

Kelly Bueno de Aquino 
Redatora da Revista Bem-Te-Vi em Voo 
kelly.bueno@metodista.org.br
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Amigo e amiga, nossa revista Bem-te-vi em Voo está elaborada com 
expressões de “internet”. Como se você estivesse utilizando um com-
putador e acessando o seu conteúdo, nos textos aparecem os títulos: 
antivírus, senhas, conectando, abrindo o site, navegando, salvar ar-
quivos e sala de bate-papo. Se você ainda não as conhece, na página 
seguinte poderá conferir o que significa cada uma destas palavras 
quando aparecem na lição e, se já conhece, poderá relembrar!

Deus abençoe sua turma de Escola Dominical!

7Página

Olá! Eu sou o Téo!  Você 
já me conhece? Eu gosto 

muito de artes e sou 
apaixonado pela natureza.

Eu sou a Letícia!  Gosto muito 
de esportes radicais! E você? Do 
que você gosta? Nós estaremos 
com você durante suas aulas de 
Escola Dominical. Já conhece a 

nossa revista?



8Página

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.

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. 

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.



Conectando...

Antivírus...

Deus está entre nós 1

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

1

Conectando...

Senha
Imagem

No relato bíblico de Atos 3.1-10, lemos sobre a cura de um homem 
que morava na rua e que não conseguia andar. Pedro e João, que 
por ali passavam, pediram ao homem que olhasse para eles. Nesta 
história, podemos compreender que Deus se faz presente através das 
nossas ações de cuidado e partilha. Depois de lhe oferecerem seu 
tempo e ajuda, algo maravilhoso aconteceu ao homem através do 
cuidado de Pedro e João.
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Antivírus...

“Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e 
nele confiarei.” (Salmos 91.2)
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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.

Um homem deficiente estava parado à porta do templo, que era 
utilizado pelas pessoas para adorar a Deus; um lugar onde todas as 
pessoas deveriam ter acesso. Como, infelizmente, ele era excluído, 
não conseguia chegar até lá e ficava à porta tentando sobreviver com 
as esmolas que recebia.

Pedro e João estavam chegando para adorar a Deus e, diferente de 
muitas pessoas que entravam por aquela porta e não viam aquele 
homem, eles o enxergaram e desejaram fazer algo por ele. 

A primeira coisa que fizeram foi olhá-lo, depois dirigiram-se a ele, 
tocaram-no e ofereceram-lhe o bem mais valioso que tinham: a 
presença de Deus em suas vidas. 

O amor de Pedro e João e a Graça de Deus, que agiu por meio da 
vida deles, curou o homem que não podia andar. Em nome de Jesus, 
Pedro disse-lhe: “Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, 
isso te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!” ( Atos 3.6).

Abrindo o site...
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Navegando...

Infelizmente sabemos que aquele homem que pedia esmolas 
à porta da igreja não era o único; assim como ele, havia 
e ainda há muitas pessoas que não entram nas igrejas.
Como antigamente, um grupo grande de gente pode estar 
se sentindo excluída. 

Deus quer que nos preocupemos com as pessoas. Tão 
importante quanto ir à igreja é ajudar a quem precisa, 
é convidar as pessoas para conhecerem Jesus, oferecer-
lhes auxílio e cuidado.

Precisamos lembrar todos os dias que o que temos em 
nós é muito mais valioso do que o ouro e a prata. Porque 
Deus nos amou primeiro, temos a possibilidade de amar as 
pessoas, de ajudá-las a se levantarem e a estarem conosco 
provando desse amor. Deus está em nós e age por meio de 
nós. 

Pedro e João com-
partilharam sua fé 
em Jesus Cristo e 
anunciaram ao homem 
coxo a possibilidade 
de uma vida melhor. 
O coxo ficou muito 
feliz, pulava e salti-
tava de alegria.
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1– Troque os símbolos pelas vogais e descubra o que Pedro e João tinham 
de mais valioso: 

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Deus se faz presente através das nossas ações, quando 
compartilhamos o que temos de melhor.

E:

F:

S:

U:

M:

J:

Resposta:

2– Que você já compartilhou de melhor com alguém? 



2Disse Deus: Eu Sou o que Sou

Conectando...

Antivírus...

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

Senha
Atributo 
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Antivírus...

“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)

Conectando...

Temos muitos atributos para falar sobre Deus, ou seja, podemos dizer 
muitas coisas sobre Ele, mas sempre serão tentativas para descrevê-lo, 
pois Ele é tão maravilhoso que nada do que dissermos será suficiente. 

No livro de Êxodo, capítulo 3.1-22, lemos sobre um momento especial 
que Moisés teve com Deus. 

Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro, quando no meio de 
uma chama de fogo Deus fala com ele e se apresenta.
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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.

Quando Moisés, num momento de conversa com Deus, Lhe pergunta 
quem Ele é, Deus responde: EU SOU O QUE SOU. (Êxodo 3.14).  

Podemos lembrar com isto, que nenhuma palavra que usarmos 
para descrever  Deus será suficiente para mostrar quem Ele é. Deus 
é muito mais do que sabemos ou imaginamos, ultrapassa o nosso 
entendimento.

Moisés queria muito ver Deus cara a cara. Mas Deus já se revelava 
ao longo de sua vida, de suas lutas, de seus desafios. É assim em 
nossa vida também. Provamos momentos bons, ruins, difíceis ou de 
muita alegria, mas em todos podemos “presenciar” Deus agindo em 
nossa vida, nossa família e nossa igreja. Você se lembra de quando 
experimentou do amor, da graça e da paz de Deus em sua vida?

Abrindo o site...
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Navegando...

Deus chamou Moisés para se aproximar e, em seguida, 
se apresentou a ele. Assim como Moisés, nós também 
devemos nos aproximar de Deus, lendo a Bíblia e 
participando da comunidade de fé. Essa aproximação 
fez com que Moisés conhecesse a missão que Deus 
tinha para ele: libertar o povo. A princípio, Moisés 
teve medo, mas Deus colocou Arão para ajudá-lo 
e garantiu que o estaria guiando sempre. Quando 
conhecemos Deus, temos a missão de anunciar a 
sua palavra por meio das nossas ações em favor 
do próximo e  sempre na certeza de que Deus nos 
ajudará com Sua graça e através da presença de 
amigas e amigos.
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Salvar arquivos...

A partir do poema abaixo, complete as frases da forma que achar melhor. 
Depois compartilhe com os amigos e amigas:

Quem quer ver a Deus? 

O verá na ____________________, também na amizade amorosa de um amigo 
ou amiga, na proteção da ______________________. 

Você poderá ver Deus na _______________________, ou na ______________________.

Você poderá ver Deus na alegria de quem compartilha algo.

Quem quer ver a Deus?

O verá quando _____________________. Verá quando surgir um mar impossível 
de atravessar e verá quando____________________________

Você verá Deus em _________________________________________

Quem quer ver a Deus?

Deve ser uma pessoa muito agradecida: pela vida, pela _______________, pela 
família, pela _____________________, pela chuva e o sol da manhã. Também 
deverá agradecer por:______________________________.

Sala de Bate-papo

Assim como Deus conversou com Moisés, Ele fala comigo 
também! Estou disposto a ouvi-Lo?
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