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“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” (Salmos 150.6)

Olá amiga, olá amigo! 
Com muita alegria e gratidão a Deus, apresentamos a você mais uma 
revista Bem-te-vi Em voo. Ficamos muito felizes em acompanhar sua 
formação cristã nos caminhos do Senhor Jesus. Ele é nosso Mestre 
e Salvador!

Nesta edição, preparamos estudos especiais, com temas que você, 
com certeza, vai curtir muito. 

Na primeira parte, você encontrará um estudo sobre o livro de Sal-
mos, destacando sempre um tema específico e, em seguida, um 
estudo com o mesmo assunto, porém, a partir de uma história do 
Novo Testamento, sempre proporcionando uma reflexão sobre nos-
so cotidiano e nossa postura como cristãos e cristãs. 

Na segunda parte da revista, você conhecerá como a vida de muitas 
pessoas foi transformada a partir de um encontro com Jesus. Nesses 
estudos, você encontrará histórias e personagens que, ao se encon-
trarem com Jesus, tiveram uma experiência única e significativa para 
sua vida.
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O livro de Salmos é encantador, os tex-
tos são cheios de poesia e música. O 
Novo Testamento é maravilhoso, Jesus 
Cristo nos deixou muitas lições de como 
segui-Lo e como ter uma vida cheia de 
paz.

 Então, prepare-se! Você estudará sobre 
diversos assuntos como: louvor, grati-
dão, perdão, confiança, família e muito 
mais. 

O formato da nossa revista, você já 
conhece. Aproveite para discutir com 
seu grupo o conteúdo apresentado, tirar dúvidas com seus(as) 
professores(as) e realizar as atividades para testar seus conhecimen-
tos. Lembre-se de que é muito importante dedicar um tempo todos 
os dias para a leitura da Palavra de Deus, assim, seu aproveitamento 
será ainda melhor. 

Tudo foi preparado com muito carinho para você.

Vamos continuar juntos(as) nesse vivo e novo caminho!

Zana Costa
Redatora da Revista Bem-te-vi em Voo



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.
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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, jun-
tos/as, refletirem sobre o que aprenderam na lição.

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. 



Antivírus...

1

Conectando...

Senha

Qual será o tamanho de Deus? Já pensou um pouco sobre isso? Como ter 
ideia do tamanho que Deus tem?
Davi inicia o Salmo 19, falando da grandeza de Deus: os céus proclamam; 
o firmamento anuncia; um dia fala a outro dia; uma noite revela 
conhecimento a outra noite. Sem palavras, ainda assim, por toda a terra, 
a voz da natureza se faz ouvir. Isso é maravilhoso! A criação de Deus 
diariamente proclama e nos revela o amor, a bondade e a graça de Deus.
Davi nos conta, através desse Salmo, que a criação de Deus está, o tempo 
todo, louvando e adorando ao Seu Criador.
Neste estudo, aprenderemos um pouco mais do Salmo e conheceremos 
algumas passagens bíblicas que nos mostrarão que a natureza, criação 
de Deus, está sempre nos revelando Sua grandeza. Nós também somos 
criação de Deus e, da mesma forma, devemos fazer ouvir nossa voz, 
nosso louvor. Toda terra deve ouvir e sentir o amor de Deus através da 
nossa vida. Vamos estudar?
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“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos.” (Salmo 19.1) 

anunciar

Aprendendo com a criação (Salmo 19)
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A CRIAçãO NOS CONTA mAIS
Em muitos textos bíblicos, podemos ver que Deus 
se mostra a nós através da natureza, das plantas, dos  
animais.  As Escrituras mencionam a natureza par-
ticipando da ação de Deus na história dos homens e 
de Seu povo. Vamos conhecer algumas delas?

ROmANOS 1.20
O apóstolo Paulo afirmou em sua carta aos 
Romanos que os atributos invisíveis de Deus, 
o Seu eterno poder e a Sua divindade, são  
reconhecidos e percebidos de forma clara por 
meio das coisas que foram criadas por Ele, ou 
seja, toda a natureza nos anuncia Deus!

GêNESIS 9.13
Depois que saíram da arca, Noé e sua família receberam um 

sinal da aliança que Deus firmava com eles e com todos 
os seres viventes da terra, um arco-íris. A partir desse dia,  
Deus disse que toda vez que o arco-íris surgisse no céu, 
Ele se lembraria de Sua aliança com Seu povo e assim, 
Sua aliança conosco.
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NóS TAmBém!
Nós também somos criação de Deus e tam-
bém somos chamados(as) para anunciar as 
grandezas de Deus. Recebemos a missão de  
contar a todas as pessoas a boa notícia que é a  
salvação em Jesus e de falar do amor de Deus. 
Somos mensageiros(as) do Evangelho de  
Jesus e, assim como disse Paulo, no livro de 
2 Coríntios 4.13, podemos dizer também: 
“Cremos, por isso falamos”.

mATEuS 6.25-30
Jesus nos fala sobre as aves dos céus, que não semeiam, não 
colhem e não ajuntam em celeiros, mas que Deus cuida de 
tudo e nunca lhes falta o que comer. Também nos conta so-
bre os lírios do campo, que não trabalham e nem produzem 
tecidos, mas vestem as vestes mais lindas deste mundo. Ele 
finaliza orientando-nos a não sermos ansiosos, pois se Deus 
cuida de tudo para as aves e veste lindamente os lírios, então 
para nós, o que será capaz de fazer?

SAlmOS
Os salmistas, por diversas vezes, falam da própria 

natureza louvando a Deus. No Salmo 69.34, 
Davi ordena que os céus, terra e os mares 
louvem a Deus. No salmo 96.11-12,   além 
da terra, do céu e do mar, lemos que tam-
bém os campos e as árvores do bosque 
se alegram no Senhor. No Salmo 98.8, 
o salmista diz que os rios batam pal-
mas e os montes cantem com júbilo, ou 
seja, com muita alegria, na presença do  

Senhor.
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Ligue o ensinamento bíblico ao elemento da natureza a que está relacio-
nado.

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo
Você conhece o Credo Apostólico? Veja no final desta 
revista, o texto completo do Credo Apostólico e leia-o 
em voz alta com seus amigos e amigas. Ele nos orienta 
sobre as bases da nossa fé.

Ensino sobre a preguiça. 
(Provérbios 6.6)

Ensino sobre Proteção de Deus.
(Mateus 23.37)

Ensino sobre meditar na Palavra de 
Deus. (Salmos 1.2-3)

Ensino sobre ouvir e seguir o  
Senhor Jesus.  (João 10)

Ensino sobre ansiedade. 
(Mateus 6.25-28)

Ensino sobre os que ouvem a  
Palavra de Deus. (Mateus 6.25-28)

Ensino sobre palavras agradáveis 
(Provérbios 16.24)

Ensino sobre a brevidade da vida 
do homem. (Salmos 103.15)

Ensino sobre a renovação das  
forças. (Isaías 40.31)

Ensino sobre a alegria e  
benevolência.  (Provérbios 16.15)

SEmENTES

ÁGuIA

FlOR DO CAmPO

CHuVA

OVElHAS

FORmIGA

FAVO DE mEl

ÁRVORE

GAlINHA

AVES E lÍRIOS
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Antivírus...

Conectando...

Senha

O Salmo 23, certamente, é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, ele 
foi escrito por Davi.

Este Salmo tão poético tem inspirado muitas gerações a confiarem no 
Senhor em todo o tempo.

É um convite maravilhoso para viver uma experiência de fé pessoal com 
o Senhor, confiando plenamente que Ele sabe como nos conduzir e que 
tem sempre o melhor para nós.

É uma experiência de fé que resulta em querer estar sempre em Sua 
presença, desfrutando da alegria e do sustento que vêm de Suas mãos. 

Deus é muito bom!

E nesta poesia, o salmista demonstra como é maravilhoso ser ovelha 
deste Pastor, que cuida, protege, sustenta e ama cada uma de suas 
ovelhas.

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” (Salmo 23.1) 

cuidado - pastoreio

O Bom Pastor (Salmo 23)
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Davi, o pastor

Davi era filho de Jessé, pastor de ovelhas, 
e cuidava do rebanho de seu pai. Ele 
conseguia perceber em seu trabalho, a  
figura do próprio Deus, cuidando de 
Seus filhos e Suas filhas da mesma for-
ma que um pastor cuida do seu reba-
nho. 
A palavra pastor já era muito conhe-
cida na antiguidade e muito utilizada 
para reis e governantes. O próprio 
Davi foi chamado de pastor, quando 
o Senhor lhe disse que seria gover-
nante de Israel (2 Samuel 5.2).

o senhor é



15Página

tarefas Do pastor

O pastor de ovelhas é responsável pelo rebanho todo e também 
cuida de cada animal. Hoje em dia, as propriedades de criação 
de ovelhas contam com estrutura adequada e segurança para 
os animais; mas no tempo de Davi, o pastor precisava conhe- 
cer os melhores locais onde poderia encontrar boa pastagem e  
água suficiente para todos os animais, tinha que estar atento aos 
perigos e evitar locais que pudessem se tornar em armadilhas aos 
bichinhos.

Deus, o meu pastor

Quando Davi chama o Senhor de “meu pastor”, demonstra que 
seu relacionamento com Deus era pessoal, ou seja, apesar de ser 
o Pastor de todo Israel (Gênesis 49.24), Deus cuida de cada um 
individualmente. Assim como as ovelhas, nós somos seres únicos 
e Deus sabe quais os cuidados de que cada um(a) necessita.
Davi inicia o Salmo 23 com uma declaração de fé: “O Senhor é 
o meu pastor, nada me faltará”. Uma declaração profunda, que 
revela o quanto ele confiava e descansava em Deus. Nos versos 
seguintes, ele detalha esse cuidado, dizendo que Deus provê o 
descanso para renovar as forças; conduz pelos caminhos certos 
e protege nos caminhos mais difíceis, estando sempre por perto, 
atento e vigilante para guardar cada um(a).

Quero esse amor pra sempre!
Ele finaliza o Salmo, dizendo que o Senhor é o hos-

pedeiro que acolhe em Sua casa, com hospitalidade 
calorosa, característica dos povos do oriente.

E, como resultado desse cuidado e proteção, o 
salmista declara seu desejo de habitar na pre-
sença do Senhor para sempre, certo de que a 
bondade e a misericórdia do Senhor ficarão 
continuamente com ele.

meu pastor
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Neste caça-palavras, você encontrará 10 palavras que estão no texto deste 
estudo, na seção “abrindo o site”. Procure com atenção!

Salvar arquivos...

PAlAVRAS 
ENCONTRADAS

Sala de Bate-papo
O Salmo 23 nos convida a viver uma experiência de fé 
em Deus. Deixa Deus te conduzir, confiando que Ele 
sabe o que é melhor!
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3

Antivírus...

Conectando...

Senha

No estudo anterior, conversamos sobre Deus, o nosso Bom Pastor, 
que nos protege e sustenta. Agora, falaremos de cada um(a) de nós, as 
ovelhas, e do nosso relacionamento com o Pastor, nosso Deus.

No Evangelho de Lucas 15.3-7, podemos ler a parábola da ovelha perdida, 
acompanhada de outras duas: a parábola da moeda perdida e a parábola 
do filho pródigo. Estas três histórias são contadas por Jesus, para ensinar 
sobre a alegria de Deus quando um(a) pecador(a) se arrepende e volta 
para Ele, ou é encontrado(a) por Ele.

Deus cuida, protege e se preocupa, sabe nas necessidades de cada um(a) 
de nós, e também se alegra, quando estamos junto d’Ele. Ele não quer 
nenhuma de Suas ovelhas perdidas por aí e, se alguma se perder, Sua 
maior alegria é encontrá-la. 

E você, ovelhinha, está pertinho do Seu Pastor?

“E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos 
comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.” (lucas 15.6) 

confiança - relacionamento

Ovelhas do Bom Pastor
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nem uma

um, dois, três...

Existia um pastor que tinha cem ove-
lhas. Ele conhecia cada uma delas, e 
conhecia tão bem que, só de olhar, já 
sabia quem era. Todas as noites, depois 
de buscá-las no campo e reuni-las no 
abrigo, ele as contava.

algo errado

Certa noite, ele percebeu algo errado. 
Contava as ovelhas mas sempre faltava 
uma. Contou de novo, noventa e nove. 

Onde estaria essa ovelha? Olhou por toda 
parte e logo descobriu qual estava faltan-

do. Será que ele pensou consigo: Bom, já te-
nho noventa e nove, que falta fará uma só? 
Não! Sem pensar duas vezes, saiu à procura 
da ovelha que faltava.
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alegria!

Procurou em todos os lugares, nos mais fáceis e 
também nos mais difíceis. Procurou em toda par-
te, até que, enfim, a encontrou! Então ele deu vi-
vas e comemorou alegremente. Convidou toda a 
vizinhança para celebrar com ele. Pois uma ovelha 
havia se perdido e foi encontrada!

e você, ovelhinha?

Jesus terminou a parábola, dizendo que Deus 
é como esse pastor e que nós somos Suas 
ovelhas. Algumas ficam no abrigo, mas outras 
saem por aí e acabam se perdendo. Ele sai 
à procura de cada uma e, quando ela volta 
para Deus, ah! Ele dá uma grande festa!

a menos
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Qual desses caminhos levará o pastor até a ovelha perdida?

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo
Alguma vez você perdeu algo muito importante? E 
depois, você o encontrou? Conte para a turma o que 
sentiu quando passou por essa experiência.
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