
Não aceite balas ou doces de pessoas estranhas! 

Para Pe
nsar! 

-Para que saibamos escolher as nossas amizades 
-Para ficarmos atentos para escolher sempre fazer a vontade de Deus 
-Pelos amigos e amigas que tem feito escolhas erradas que não agradam a 
Deus e fazem mal para si mesmos. 
Agora é sua vez de pedir oração.  
Por quem ou por que você gostaria de orar? 

Motivos de oração para esta semana! 

Espaço para Anotações! 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________. 

Você já deve ter ouvido da sua mãe, pai, tia ou responsável a seguinte frase: 

“Não aceite balas ou qualquer outra coisa de estranhos que lhe ofereçam na 
porta da escola”. 

Às vezes recebemos propostas ou convites que parecem muito bons, mas 
que na verdade podem fazer mau a nossa saúde, ou nos afastar de Jesus. 

Por isso fique atento a convites e presentes de pessoas estranhas, na dúvi-
da converse com a sua professora ou responsável antes de aceitar. 

 

Açucena: Oi, Rebeca preciso de sua ajuda, para fazer a lição da professora 
Ana. 
Rebeca: Vamos fazer juntas, comecei agora. 
Açucena: Na lição tem muitas perguntas... 
Rebeca: Você leu o texto bíblico que a professora pe-
diu? 
Açucena: Hummm, não. Vim direto nas perguntas. 
Rebeca: Vamos ler, então, está em Lucas 10.38-42. 
“E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus 
numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta, o rece-
beu em sua casa; E tinha esta uma irmã chamada Mari-
a, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, 

ouvia a sua palavra. Marta, porém 
andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-
se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me 
deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo 
Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadi-
gada com muitas coisas, mas uma só é necessária; E 
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.” 
Açucena: Puxa, a Marta estava querendo agradar Je-
sus com o melhor. Se Jesus viesse na minha casa, eu 
ia querer preparar pipoca, suco, bolo de chocolate, tu-
do delicioso para dar à Ele. 

Unidade 1: Aprender com Jesus, 

que alegria! 

Série Especial: 
Ministério de Jesus! 

Estudos Bíblicos para 
crianças de 7 a 9 anos. 

 Ficar perto de Jesus, 
 é a nossa escolha! Lucas 10.38-42 

Estudo 06 



Rebeca: Realmente Jesus merece o melhor, mas quem estava aproveitando 
era Maria que estava ouvindo e aprendendo com Ele. Marta estava tão preo-
cupada em agradar Jesus que não estava aproveitando a companhia e os 
ensinamentos Dele. Jesus se alegrou com o carinho e cuidado de Marta. 
Mas Ele queria conversar e ensinar a Palavra de Vida para ela também.  Por 
isso disse que a Maria estava com a parte melhor, que era a conversa, o 
aprendizado a convivência com Jesus. 
Açucena: Você  falando assim lembra papai e mamãe que fazem questão 
de no final de semana sempre termos um momento de bate-papo, para con-
tarmos a nossa semana.  
Rebeca: Sim, é isso mesmo. Quando Jesus está na nossa casa, há conver-
sa, há amor, há carinho, há respeito,  há perdão... Quando Jesus está na 
nossa vida, os problemas e as dificuldades são superadas em amor. 
Açucena: A Professora pergunta aqui na lição: É possível  seguir os dois 
exemplos, de Marta e Maria? Sim como Marta, para ter Jesus pertinho de 
nós temos que fazer coisas para agradá-lo, com palavras boas, com oração 
e ajudar a  família e todas as pessoas que encontrarmos. 
Rebeca: E com Maria aprendemos que para ter Jesus pertinho devemos ler 
a Bíblia, irmos a igreja, a Escola Dominical, ao 
culto para aprendermos mais de Jesus. 
Açucena: Nossa, fizemos toda lição juntas, foi 
bem legal. 
Rebeca: Sim, Rebeca, você me ajudou bastante. 
Aprendi que para fazer as lições temos sempre 
que ler a Bíblia como a professora ensina. 
Açucena: É verdade, e esta lição me ensinou que 
é preciso organizar o que fazer primeiro, o que é 
prioridade, por isso é muito bom ouvir Jesus e 
fazer o que nos deixa perto Dele. 
Rebeca:  Hoje é um exemplo, escolhemos juntas 
aprender mais de Jesus.  
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Versículo do dia: “E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” . 

 Lucas 10.42b. 
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Vamos Louvar! 

Atividade! 

 

Cantar a música:  Marta e Maria  
CD– Todas as Crianças – Igreja Metodista - DNTC. 

Faça um “círculo” ao redor da frase que nos deixam perto de Jesus e um “x” 
naquelas que nos afastam de Jesus: 

 

Agitar brigas na escola 

Faltar com respeito aos nossos pais                           

Ajudar arrumar a casa 

Ficar de mau de do/da irmão/ã 

Organizar o quarto 

Ler a Bíblia 

Jesus um dia visitou a casa de 
 Marta e Maria 
Jesus chegou dentro da casa. 
E sentou pra descansar 
Marta foi pra cozinha 
Maria veio descansar 
Marta foi buscar água 
E preparar logo o jantar... 

“Arroz, feijão, batata frita.  
estrogonofe e macarrão, 
Acarajé, bobó de camarão, 
Pra variar um chimarrão...” 

Maria queria saber. 
O que Jesus tinha pra contar. 
Maria queria aprender, 
E não parou de perguntar:  
- O que é o Reino? 
- Quem é o meu próximo? 
- O que eu posso fazer para ajudar? 

A Marta ficou zangada: 
“-Maria, venha me ajudar! 
Pára com essa conversa 
E vem fazer logo o jantar”. 

 

“Arroz, feijão, batata frita... 
 

Jesus então falou pra Marta, 
Com uma voz boa de amigo: 
“Marta, deixa o jantar pra lá,  
Venha ficar comigo!” 
Os três conversarem muito, 
E os três fizeram o jantar. 
É bom fazer as duas coisas: 
O serviço e conversar. 
 

“Comer é bom, brincar também. 
Estar com os amigos faz muito bem. 

Melhor ainda é aprender 
O que Jesus tem a dizer”. 

Orar antes das refeições 

Colocar apelidos nos amigos/as 

Emprestar um brinquedo 

Ajudar em uma tarefa da escola 

Gritar com o nosso amigo/a 

Mentir 


