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Queridas Líderes, 
 
 
Estamos levando até vocês uma aventura fascinante chamada “O Mundo dos Insetos”. Aqui vai o mate-

rial para o Manual do Instrutor – CENTRO DE ESTUDO DA BÍBLIA, que é parte deste programa 

da Escola Cristã de Férias. 
 
Muitas pessoas trabalharam e se envolveram para que este material ficasse pronto, e, com alegria esta-
mos entregando este kit a vocês com o desejo de que o sonido do amor de Deus tome conta de cada 
criança durante estas férias. 
 
Em qualquer plano que se use a Escola Cristã de Férias, esta sempre será uma forma de ganhar e                    
conservar crianças e adultos na igreja, além de ensinar os adolescentes a alegria de servir, através do 
Projeto “Férias Úteis”, fazendo parte deste staff.  
 
Em nome do Departamento do Ministério da Criança da Divisão Sul-Americana, queremos agradecer a 
todos que voluntariamente se empenharam neste trabalho evangelístico.  
 
Nossos sinceros agradecimentos aos primeiros colaboradores deste material. Foram eles: Pastor Fran-
cisco Lemos da Casa Publicadora Brasileira, pela elaboração do Manual do instrutor - Centro de Aprendi-
zagem da Natureza, Grace Deana pela revisão de cada módulo, Manasses Queiroz, pela parte gráfica, 
dando um colorido especial ao trabalho e às secretárias Rosana Guerra, Violeta Rodrigues e Elizabeth 
Salazar pela paciência em traduzir, adaptar, ilustrar e formatar cada página, com muito carinho.  
 
Porém, os anos se passaram e agora voltamos a utilizar o mesmo material, com a colaboração especial 
da União Central Brasileira, através de Sonia Rigoli e Elimara Moreira, que bondosamente adaptaram e 
criaram alguns conteúdos, ajustaram a decoração, enfim, embelezaram ainda mais este material.  
 
Aproveitamos também para agradecer à União Leste Brasileira, na pessoa de Rosecler Queiróz que, 
gentilmente, cedeu a Música Tema “Insetos de Jesus” para enriquecer “O Mundo dos Insetos”.  
 
E a nossa gratidão também vai para o Media Center – DSA por criar novas capas, além de dar um novo 
visual aos materiais extra.  
 
 
Amigas, nosso desejo é que vocês busquem a sabedoria de Deus, usem a criatividade, e alegremente, 
juntem-se ao grupo nessa grande aventura!     
 
Um abraço, 
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O Mundo dos Insetos é um novo programa para a Escola Cristã de Férias em que as crianças 

captarão os sons do amor de Deus. Ao estudar a vida de Jacó, José, Daniel, Eliseu, Gideão, 
etc., elas descobrirão que, sendo grandes ou pequenas, Deus as ama e atende a todas igual-
mente. 
 
Para o estudo da Bíblia, as crianças deverão se reunir em Centros de Aprendizagem, de acordo 
com as idades (podem ser divididos em Jardim, Primários I e II e Juvenis). O instrutor arrumará 
e decorará o centro, cada dia, conforme o tema a ser apresentado. Se houver poucas crianças 
matriculadas, a classe bíblica pode ser apresentada em um só centro, para todas juntas, ao 
mesmo tempo. 
 
Estão programados 32 minutos para o ensino da lição bíblica. Os monitores dos grupos entre-
garão as folhas de atividades correspondentes – Jardim, Primários e Juvenis – em conexão 
com as lições – para  facilitar a aprendizagem, o ensino do verso para memorizar e a aplicação 
da lição. 
 
O responsável pelo Centro de Histórias Bíblicas deve familiarizar-se com os objetivos, com o 
currículo e com as folhas de atividades bíblicas das crianças para cada dia, de tal maneira que, 
ao apresentar o tema, este esteja relacionado com as atividades que as crianças desenvolve-
rão. 
 
Sua responsabilidade principal é instruir espiritualmente os meninos e meninas. Todos os gru-
pos usarão as mesmas histórias bíblicas durante os 10 dias, de acordo com o currículo apre-
sentado. 
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É de vital importância aplicar a lição bíblica à vida diária das crianças. Quando elas entendem 
como o conhecimento da Bíblia pode ajudá-las em seu viver diário, o Livro sagrado passa a ser 
necessário em sua vida, deixando de ser apenas um livro antigo e sem utilidade. Nunca pense 
que as crianças podem fazer a aplicação por si mesmas.  
 
Ajude as crianças a explorarem o que sentem quando realizam algo; ajude-as a transmitirem 
seus sentimentos. Dê a elas a oportunidade de responderem cada lição bíblica. Faça-o de for-
ma simples e progressiva. Algumas vezes, será através de uma pergunta a ser respondida; 
outras vezes, será solicitada uma decisão específica para aceitar a Cristo, para seguir com os 
estudos bíblicos mais adiante, ou pelo batismo. 
 
É apropriado fazer apelos tanto em grupo como individuais, mas o mais importante é que al-
guém dê seguimento a qualquer resposta aos apelos diretos. Escolha uma pessoa que as cri-
anças conheçam e confie a ela o trabalho de dar as respostas pessoais. 
 
Use os seguintes passos para apresentar a mensagem: 
 

 Tenha os textos bíblicos em cartazes para que as crianças leiam esses textos em voz alta. 

 Faça perguntas que animem as crianças a falar. Deixe-as livres para escolher; evite pres-
são. Seja sensível à direção do Espírito Santo. 

 Convide as crianças a aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal. Ajude-as a entender 
que esta é a decisão mais importante que elas têm a fazer. Que ao se decidirem ao lado de 
Jesus, todas as outras decisões a serem tomadas na vida serão dirigidas por Ele. 

 Ore com a criança que tomou a decisão, em particular. 

 Assegure-se de que o pastor e os pais da criança saibam desta decisão. 
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Cada dia, as crianças devem ter mais de uma oportunidade para fazer sua entrega ao Senhor 
Jesus. Quando as crianças decidirem falar com o professor ou instrutor, particularmente, a res-
peito de sua entrega, então os professores poderão guiá-los através dos seguintes passos: 
 
 

Passos para aceitar Jesus 
 

Comece com o AMOR DE DEUS. Jesus ama a cada uma delas, não importa o que façam (Jo-
ão 3:16; I João 4:8, 10; Caminho a Cristo, Capítulo 1). 
 

Mostre a elas a NECESSIDADE DE UM SALVADOR. Todas as pessoas fazem coisas más; 
isto as separa de Deus. Ninguém por si mesmo é bom o suficiente para viver com Deus no 
Céu. (Romanos 3:23; Apocalipse 21:27; João 8:24; Caminho a Cristo, pág. 47,48). 
 

Mostre a elas o CAMINHO DA SALVAÇÃO. Jesus nos amou tanto que preferiu morrer na cruz 
a viver para sempre sem nós. Mas Ele ressuscitou e nos oferece o dom gratuito da nova vida – 
uma vida para sempre com Ele. Jesus é o único caminho para Céu (João 3:16; Efésios 2:8; I 
Coríntios 15:3 e 4; Caminho a Cristo, págs. 11-14). 
 
Mostre a NECESSIDADE DE ARREPENDIMENTO. As crianças precisam dizer que lamentam 
as coisas más que têm feito (Atos 2:37 e 38; 3:19). Deus sempre nos perdoa e nos faz novos 
outra vez. (Isaías 1:18; Caminho a Cristo, pág. 21-22). 
 

Ajude-as a RECEBER JESUS EM SUA VIDA. Elas devem dizer a Jesus que sentem muito ter 
pecado, que aceitam o dom da vida eterna e querem que Ele seja parte de sua vida também; 
que elas querem confiar nEle sempre. (João 1:12; Apocalipse 3:20; Caminho a Cristo, pág. 47-
48). 
 

Ajude-as a ENCONTRAR SEGURANÇA. Elas agora têm um lugar na família de Deus e no 
Céu; serão salvas (João 1:12; 3:36; Hebreus 13:5; Caminho a Cristo, pág. 49-50). 
 

Ensine-as a CAMINHAR COM JESUS. Como elas amam muito a Jesus, querem viver em Seu 
caminho. Ao abrirem seu coração a Ele, tornam-se cada dia mais semelhantes ao Nosso Se-
nhor. (Colossenses 2:6; João 14,15; Salmos 119:11; Caminho a Cristo, pág. 56-58). 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que Deus tem um plano especial para elas, assim como Ele teve para Abraão. 

 SENTIR que Deus também escolheu os meninos e meninas para serem suas testemu-
nhas e seus servos. 

 RESPONDER deixando Jesus entrar em seu coração para ajudá-las a crescer como uma 
 estrela, como os personagens bíblicos que foram parte desse plano. 
 
Decoração: 
Coloque na parece um TNT preto e encha-o de lantejoulas prateadas como se fosse um céu 

noturno coberto de estrelas. 
No chão, coloque um TNT de cor marrom claro e cubra-o com areia numa parte da do chão, e 
na outra parte, decore com verde e muitos insetos diferentes (gravuras recortadas, feitos de 
EVA, isopor, cartão, etc.) 
 
Verso para Memorizar: Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da 
terra. – Gênesis 13:16. 
 
Iniciando a lição: Hoje estudaremos a história de um homem a quem Deus fez uma promessa. 
Prometeu-lhe uma grande descendência, mais numerosa que o pó da terra. 

Quantos insetos você conhece? 

Permita que nomeiem. Se você tem quadro de imagens de animais, eles podem ir lendo - mos-
cas, baratas, joaninhas, borboletas, louva-a-deus, mosca, pernilongo,etc. 

Você sabia  que os insetos compõem a maior parte do mundo animal, ganhando em número de 
todos os outros animais? E você sabia que a família de Deus também é muito mais numerosa?. 

É  a presença de Jesus em nossa vida que pode nos fazer sentir parte desta família espiritual, a 
família de Abraão, não importa o país onde nascemos, não importa a cor da nossa pele nem a 
nossa situação social. Esta é a maior e a melhor família do mundo! 

 
Historia Bíblica: Gênesis 12, 13; 16; 18. As Belas Histórias da Bíblia, Vol. I; Patriarcas e Profe-
tas, capítulos 11 e 13. 
 
Abraão escolheu ser amigo de Deus. Ele morava em uma cidade importante e seu lar era muito 
próspero, sua esposa era uma bela senhora e gostava muito dele. Eles não tinham filhos e que-
riam muito que seu lar fosse completo com crianças.  
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Deus convidou Abraão para sair da próspera cidade de Ur onde vivia para ir para outra terra 
que Ele ainda iria lhe mostrar onde ficava. Abraão aceitou o convite de Deus e começou a viajar 
com todos os seus empregados, seus animais e a esposa. Caminhavam durante o dia e depois, 
à noite, armavam suas barracas para dormir e descansar.  
 
Na hora do culto, onde ele parava, construía um altar com pedras e oferecia sacrifícios a Deus. 
Sempre estava agradecido pelo cuidado e grande amor que o Senhor lhe demonstrara. Em to-
dos os lugares onde passava, deixava um altar construído e as pessoas sabiam que Abraão 
havia passado por ali com seu grupo. 
 
Os anos iam passando e nenhum bebê chegava àquele lar. Uma noite, Deus conversou com 
Abraão e lhe disse: ‘Você pode contar a areia deste lugar, cada grãozinho? Assim será a sua 
descendência. Tanta gente que você não poderá contar.” Mostre a areia da decoração. 
 
Abraão ficou contente, mas já estava ficando velho e sua esposa também. Ele pensava:  “Nesta 
casa não vai nascer nenhuma criança!” Aí ele falou com seu amigo Jesus: “Tenho servos que 
nasceram e poderiam ser meus herdeiros.” Mas não era isto que Deus queria. Passou mais 
algum um tempo e outra vez Abraão ouviu a voz de Deus: “Olhe para o céu nesta noite e conte 
as estrelas, veja se você consegue.” Mostre o céu  noturno da decoração 
 
Vocês já contaram a areia? E as estrelas, quantas conseguiram contar? 
 
Uma tarde Jesus e os Anjos vieram visitar pessoalmente Abraão e sua esposa Sara. Eles fica-
ram muito felizes e mais uma vez ouviram a promessa: “Vai chegar um bebê a esta casa.” Eles 
já estavam bem velhinhos e pensavam que não dava mais para chegar nenhum bebê. Abraão 
já tinha 100 anos quando chegou o bebê Isaque. Deus não falha em suas promessas. Ele quer 
que confiemos e acreditemos nEle. 
Dobrar uma folha de papel na horizontal em 4 partes. Recorte fazendo o contorno de um 
boneco. Ao desdobrar aparecerão 4 bonecos em vez de um. Diga que Isaque foi o primei-
ro da multidão de filhos de Abraão. 
 
Encher uma xícara com a areia da decoração. 
Deus prometeu a Abraão a maior descendência do mundo, mais numerosa que o pó da terra. 
Quantos grãos de areia cabem numa xícara? Se você dividir um milímetro em cem pedaços e 
juntar dois deles, então você terá o tamanho de um grão de areia. Agora, basta saber quantos 
milímetros cúbicos cabem em sua xícara e dividir esse valor por dois centésimos de milíme-
tros ... É melhor parar! 
 
Filho de Abraão, disse Jesus, é quem faz a vontade de Deus. A presença de Jesus em nossa 
vida nos torna parte da família espiritual de Abraão, não importa o país onde nascemos, não 
importa a cor de nossa pele, não importa nossa situação na escala social. Essa é a maior famí-
lia do mundo. Uma das coisas mais importantes para uma família é a manutenção de sua uni-
dade. Cada um cuidando do outro, para o progresso de todos. 
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Existe um lugar para você entre o povo de Deus. Mostre os bonequinhos que foram recorta-
dos. Imagine que serão milhões de milhões os que vão entrar no Céu para fazer parte da gran-
de família espiritual de Abraão. Foi isso o que o apóstolo João viu na Ilha de Patmos: “Depois 
destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tri-
bos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, 
com palmas nas mãos.” (Apocalipse 7:9). 
 
Mostre uma criança enquanto fala, com vestes brancas. 
João viu os salvos vestidos com roupas brancas, feitas de linho, uma erva de flores azuis e de 
cujo caule se retiram as suas fibras. O tecido feito de linho puro é fino, resplandecente e branco. 
Ele simboliza os atos de justiça dos santos (Apocalipse 19:8).  
 

Salpicar as vestes brancas com tinta guache escura 
Justiça é fazer a coisa certa. Mas não conseguimos fazer tudo como deve ser, então, como é 
possível existir uma multidão de pessoas, tão numerosa como as estrelas do céu, incontável 
como os insetos que voam e andam na Terra? Elas foram as melhores, as mais certinhas? Não. 
E elas sabiam disso.  
 
Tirar as vestes sujas e colocar uma limpa. 
É aí que Jesus entra na história. A Bíblia diz que nEle não houve pecado e que Ele, sim, é justo. 
Os que fazem parte da grande família de Abraão vestiram a roupa branqueada no sangue de 
Jesus. A justiça não é nossa, mas de Cristo. Ele a tem e é nosso amigo. Ele nos justifica. Faça 
a coisa certa, ande sempre com Jesus. 
 
 
Revisando a História: Peça para as crianças responderem as seguintes questões: 
 
1. A descendência de Abraão seria tão numerosa como… 

Resp.: As estrelas do céu. 
 
2. O que significa o nome de Abraão?  

Resp.: Pai de muitas nações. 
 
3. Quem é chamada a mãe de muitas nações? 

Resp.: Sara. 
 
4. Para quem nada é impossível? 

Resp:. Para Deus. 
 
5. Qual é o nome do filho de Abraão que nasceu em sua velhice? 

Resp.: Isaque. 
 
6. Qual é o presente mais precioso que Deus nos deu? 

Resp.: Seu filho, Jesus. 
 
 

Finalizando a história: “Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra.” 
(Gênesis 13:16).  Você quer fazer parte dessa numerosa família? Oremos. 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que enganar ou mentir não faz bem, só traz infelicidade. 
 SENTIR que tem que esperar em Deus e deixar que Ele lhe dirija a vida. 
 RESPONDER decidindo entregar a vida a Jesus e ser amigo dEle. 
 
Cenário:  
Faça o cenário de um campo e coloque duas tendas na cena. Do outro lado da sala, decore 
com uma árvore com diversos louva-a-deus feitos de papelão, EVA ou gravuras do animal re-
cortado e colado em papel duro. 
 
 
Verso para Memorizar Tudo o que está encoberto vai ser descoberto, e o que está escondido 
será conhecido. – Lucas 12:2. 
 
Iniciando a lição:  
Você sabia que no mundo dos insetos também encontramos espécies que se camuflam? É o 
caso do louva-a-deus que se mistura entre as folhagens e fica parecendo uma flor, imóvel. Fica 
por várias horas com as patas dianteiras juntas, os joelhos dobrados e os olhos para o céu, 
mas isto é só uma máscara, porque atrás dessa aparência há um canibal feroz. Existem ani-
mais que se camuflam parecendo pedra, folha, e até mesmo de grama ou galho de árvore. Seu 
objetivo é apanhar os desatentos, e fazer deles a sua refeição! 
Hoje, apresentaremos uma história de um jovem que se disfarçou para simular ser o filho mais 
velho. Mas não foi bem sucedido, teve que fugir de sua casa porque os resultados do seu pe-
cado seguiram o moço por toda a sua vida. 
 
História Bíblica:  Gênesis 25:19-34; Gênesis 27:1-46. Patriarcas e Profetas – Capítulo 16; Be-
las Histórias da Bíblia, Vol. II. 
 
– Estou com medo, tenho que fugir! Tchau mamãe! Tchau papai! 
 
Com muita tristeza no coração, Jacó saiu de sua casa para viajar a pé muitos quilômetros. Não 
havia estradas, não havia trens, nem carros; quem sabe um cavalo ou um camelo, mas não foi 
assim; fugiu a pé, pelo meio do mato, nos campos, montanhas e teria também que atravessar 
alguns rios. Que pena! Por que este jovem tinha que fugir? Porque estava com medo do seu 
irmão Esaú. 
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Ilustrar usando dois meninos com trajes típicos 
Jacó com uma ovelha e um pote de mel. Esaú com um arco e flecha. 
Você sabe esta história? Jacó era um bom menino, gostava de ajudar a mamãe, cuidava das 
abelhas, estava sempre trabalhando com seus pais. Mesmo sendo gêmeos, seu irmão, Esaú, 
havia nascido primeiro e, logicamente, tinha o direito de primogenitura e de se tornar o sacerdo-
te da casa. Naquele tempo, ser sacerdote no lar era muito importante; era a pessoa que dirigia 
os cultos de adoração a Deus e era encarregado dos sacrifícios e ofertas oferecidas no altar. 
Mas Esaú não ligava muito para isso. Ele queria caçar, queria ter uma vida à sua maneira, sem 
compromisso. 
 
Faça uma fogueira com lenha e papel celofane amarelo e vermelho. Coloque em cima 
uma panela com lentilhas 
Um dia ele chegou a casa com muita fome. Não havia caçado nada, estava cansado, e sentiu 
um cheiro gostoso que vinha da tenda do seu irmão. Hummm! Que cheiro bom é esse? Não 
resistiu e foi até onde Jacó estava e disse: 
 
— Estou morto de fome; dá-me um pouco da sua comida! 
 
Mas Jacó, muito esperto, respondeu: 
 
— Só se me vender o direito de ser o filho mais velho. 
 
Esaú, que não dava valor à primogenitura, disse: 
 
— Pode ficar com a primogenitura, eu quero é comer. 
 
Vista um menino como Isaque e coloque uma barba branca comprida 
Jacó ficou feliz, contou para os seus pais, mas o pai Isaque não deu muita atenção a ele. O 
tempo passou e Isaque já não podia ver; estava bem velho e pensava que logo iria morrer. 
“Acho que está na hora de dar a bênção ao meu filho Esaú. Ele vai ser o herdeiro de tudo e 
também o sacerdote do lar”, pensou Isaque. Chamou, então, seu querido filho Esaú e disse:  
 
— “Filho, estou com vontade de comer um assado gostoso, feito da caça, que você sabe fazer. 
Traga-me e vou abençoá-lo.” 
 
Uma menina para representar Rebeca 
Esaú saiu à procura da caça para prepará-la para seu pai. Mas vocês sabem quem ouviu tudo? 
Foi a mãe Rebeca. Ela foi imediatamente chamar Jacó, contou-lhe o que tinha ouvido e disse: 
‘Vá buscar dois cabritos e vou preparar uma comida bem gostosa para o seu pai, e você vai 
levar para ele.” 
 
Usar duas tiras de tecido parecendo pelos de animal nas mãos e braços 
— Mas mãe, respondeu Jacó, meu pai vai sentir que não sou Esaú. Ele é peludo e eu não te-
nho quase pelos. Não, mãe, não posso fazer isso. Sua mãe insistiu e Jacó obedeceu. Jacó teve 
que vestir a roupa de seu irmão e camuflar seus braços e mãos com pele de cabritos para pa-
recer peludo. 
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Jacó conseguiu a bênção, mas as inquietações, as frustrações, as tristezas também vieram em 
seguida. Por que Jacó não esperou em Deus? Por que não deixou que Deus dirigisse sua vida? 
Os resultados do seu pecado seguiram Jacó por toda a sua vida. Que pena! 
 
Hoje também muitos meninos e meninas, e até adultos, pensam em resolver seus problemas 
camuflando, enganando e mentindo. Isto não traz felicidade a ninguém. Às vezes, têm uma ale-
gria momentânea, mas depois vem a tristeza e o remorso. O pai da mentira, do engano, é Sa-
tanás. Ele quer que você o siga e obedeça às suas insinuações. Mas Jesus quer ajudar a você. 
Ele o ama muito e está esperando que O escolha como Amigo. Ele não força ninguém, você é 
quem decide. 
 
Lembre-se da história de Jacó e do verso que diz: “Tudo o que está encoberto vai ser descober-
to, e o que está escondido será conhecido.” Lucas 12:2 
 
Jacó arrependeu-se muito do que fez e pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Jesus amou 
muito a Jacó e cuidou dele até o fim da sua vida. 
 
Jesus ama muito a você também. 
 
 
Revisando a História: 
 
1. Deus ama cada ser humano, não importa como seja. Que diferenças existiam entre Esaú e Jacó? 

Resp.: Um era peludo e o outro sem pelos no corpo. 
 
1. Jacó comportou-se de maneira bondosa para com seu irmão? 

Resp.: Não. Ele o fez por interesse. 

 
2. Por que Isaque desejava dar sua bênção a Esaú? 

Resp.:Porque, mesmo sendo gêmeos, Esaú havia nascido primeiro que Jacó. 
 
3. Onde podemos encontrar as mensagens que Deus deixou para nós? 

Resp.: Na Bíblia Sagrada. 
 
4. Você sabe qual dos Dez Mandamentos refere-se à mentira. Leiamos Êxodo 20:16. Que palavra é 

usada no lugar da palavra mentira? 
Resp.: Falso Testemunho. 

 
5. O que devemos fazer quando mentimos? 

Resp.: Pedir perdão a Deus e falar a verdade para quem mentimos. 
 
Finalizando a História: 
 
A falta de honestidade só traz tristeza. Nunca é bom falar mentiras, nem mesmo quando pensamos que 
com a mentira vamos “ajudar”. Em todas as situações, a verdade é sempre o caminho mais curto. Ore-
mos e peçamos a Jesus que nos ajude a proceder sempre com honestidade. 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que Deus conhece a todos e sabe detalhes da vida de cada um. 
 SENTIR que tem que esperar em Deus e deixar que Ele lhe dirija a vida. 
 RESPONDER decidindo entregar a vida a Jesus e ser amigo dEle. 
 
Decoração: uma estrada feita de TNT verde  dos dois lados do caminho. Do outro lado da sala, 
coloque figuras e materiais concretos que mostrem as fases da borboleta: um ovo (feito com 
bolinha de pingue-pongue); uma lagarta grande (feita de papelão, ou bolinhas de isopor pinta-
das de verde) comendo uma folha. A crisálida (uma trouxinha de TNT branco) pendurado numa 
folha, e uma enorme borboleta feita de papelão, etc. 
 
Verso Para Memorizar: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito 
Santo. – Tito 3:5. 
 
Iniciando a lição mostre as fases da borboleta: Alguns insetos, para chegar à idade adulta, 
precisam passar por algumas transformações. Por exemplo, as mariposas experimentam uma 
metamorfose total. O ciclo vital completo compõe-se de quatro fases: ovo, larva, crisálida e 
adulto. 
Assim acontece também em nossa vida espiritual. Muitas vezes nós necessitamos experimentar 
algumas fases para chegarmos a ser transformados. Hoje estudaremos a história de um ho-
mem que foi perseguidor dos cristãos, mas que se transformou em um valente defensor e pre-
gador do evangelho. Uma vez transformado, dedicou sua vida a ensinar a todos o amor de Je-
sus. 
 
Historia Bíblica: Atos 8:1-5; 9:1-22. Atos dos Apóstolos (E. White) Págs. 92-106; As Belas His-
tórias da Bíblia, Vol. 10. 
 
Menino vestido como Saulo 
Paulo era um menino estudioso e, ao tornar-se jovem, foi estudar com o melhor professor que 
havia naquele tempo – Gamaliel. Tornou-se um grande conhecedor das leis e das tradições da 
nação judaica e israelita. Tornou-se um fanático e grande defensor dos direitos da igreja e não 
admitia que os hereges continuassem vivos. 
 
Menino vestido como Estevão . Apedrejá-lo com bolas de papel amassado. 
Esteve presente ao apedrejamento de Estevão e tomou a decisão de colaborar com os chefes 
fariseus na perseguição de todos os cristãos. 
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Estevão tinha sido um fiel e poderoso seguidor de Jesus. Havia realizado muitos milagres em 
nome de Jesus. Os chefes religiosos ficaram com inveja, prenderam Estevão e o condenaram à 
morte por apedrejamento. Antes de morrer, Estevão viu o céu aberto e contemplou Jesus ao 
lado de Deus. Ali mesmo ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o estavam apedrejando. 
Ele disse:  “Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem” (Atos 7:60). 
 
Paulo pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Não percebeu que estava 
no caminho errado. Era arrojado, impulsivo e persistente. Não se deu conta que muitas daque-
las tradições eram criadas por homens e que na verdade não eram a vontade de Deus. Paulo 
achava que o cristianismo era uma heresia, uma falsa crença, contrária à fé de Abraão, Isaque 
e Jacó. Ele não pesquisou as profecias. Se o tivesse feito, saberia que os cristãos eram justa-
mente aqueles que aceitaram o Messias prometido a esses patriarcas. 
 
Saulo e mais três meninos vestidos de soldado. 
Agora, com os documentos autorizando perseguir os cristãos, saiu de Jerusalém com um grupo 
de soldados, a cavalo, em direção à cidade de Damasco.  
Um perseguidor arrogante e valente estava viajando, mas não ia sozinho. Quando já estava 
bem perto da cidade de Damasco, uma luz forte desceu sobre ele e o deixou cego. Ele caiu ao 
chão atordoado. Então, ouviu uma voz que dizia: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” (Saulo 
era o nome de Paulo antes de ele se tornar um seguidor de Jesus). 
 
“– Quem é o Senhor?” Ele perguntou. 
 
“– Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e entre na cidade. Lá você vai saber 
o que tem que fazer.” 
 
Os companheiros de Paulo ficaram estarrecidos. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Paulo 
levantou-se, mas agora não podia ver nada. Estava cego. Seus colegas tiveram que conduzi-lo 
até à cidade. Lá ele ficou 3 dias e não quis comer nem beber nada. Estava abismado com o 
que havia acontecido. Deus conhecia Paulo e sabia de sua sinceridade. Ele também conhece 
você e sabe dos detalhes de sua vida. Ele o ama muito e quer ajudar você também a conhecê-
Lo. 
 
Mas a história de Paulo ainda não terminou. Lá em Damasco, Deus falou com Ananias, um cris-
tão que amava muito a Jesus e lhe disse o que deveria fazer:  
 
Menino vestido de Ananias 
— Preciso de um grande favor seu. Você vai até à casa de Judas, que mora na Rua Direita e 
procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está preocupado, arrependido e 
orando para fazer a Minha vontade. Você deve ir para curá-lo da sua cegueira. Ananias assus-
tou-se muito e disse: 
 
— Mas, Senhor, ele é um perseguidor que veio para nos prender e levar para Jerusalém! Jesus, 
porém, respondeu: 
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— Fique tranqüilo, Ananias, ele está transformado. Não está mais contra Mim, agora será um 
missionário, será um verdadeiro cristão. Pode ir tranqüilo. 
 
Ananias foi e, chegando à casa de Judas, falou com Paulo, orou e colocou as mãos sobre os 
olhos dele. Paulo voltou a ver e foi batizado. Daquele dia em diante, Paulo começou uma nova 
vida. Não era mais perseguidor, mas um grande missionário, um grande pregador que viajou 
por todo o mundo habitado daquele tempo, falando do amor de Jesus e da salvação que Ele 
trouxe a toda a humanidade. Aquele valente perseguidor transformou-se em um destemido pre-
gador.  
 
Paulo fazia um grande estrago entre os cristãos perseguindo-os e matando-os assim como uma 
lagarta que faz um grande estrago numa plantação.  
Mas a lagarta fica um tempo presa, na fase de  crisálida, enquanto é transformada, assim como 
Paulo precisou ficar numa casa, parado, cego. 
Depois de sair da casca, a lagarta já se transformou numa linda borboleta. Um animal útil que 
poliniza as flores ao voar espalhando pólen pelo ar. 
Assim Paulo, depois que voltou a enxergar, saiu pelo mundo sendo útil, pregando, espalhando 
o evangelho de Jesus a todo mundo.  
Por quê? O verso de hoje explica: 
“Ele (Jesus) nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.” Tito 3:5 
 
Graças a morte de Jesus Paulo, você e eu somos lavados de nossos pecados e somos trans-
formados pelo Espírito de Deus. 
 
Revisando a História 
 
1. Por que Deus deixou Paulo cego por algum tempo? 

Resp.: Para que ele pudesse escutar a Deus. 
  Para que deixasse de fazer as coisas más. 
  Para que percebesse que tinha chegado o momento de tomar uma decisão. 
 

2. Vocês podem mencionar os nomes de algumas pessoas que se sentiram contentes com a 
transformação de Paulo? 
Resp.: O próprio Paulo. 
  Ananias 
  Jesus 
  Os cristãos. 
 

3. Como Paulo decidiu seguir ao Senhor Jesus? 
Resp. Orou a Deus, pediu perdão e decidiu segui-Lo. 
 

4. Como se chamava o homem que ajudou Paulo recuperar a visão? 
Resp.: Ananias 
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5. Quando Paulo escolheu seguir a Jesus, compreendeu que tinha que aprender a ser bondo-
so e amoroso como Jesus. Quando um amigo seu estiver triste, de que maneira poderia 
ajudá-lo? 
Resp.: Sendo amigo e bondoso. Falando do amor de Jesus e ensinando o amigo a falar 

com Ele. 
 

Finalizando a História: 
 

Vamos falar com Jesus para Lhe dizer que queremos ser transformados. 
 

Há alguém que gostaria de falar com Jesus antes que eu o faça? (deixe que uma das crianças 
ore). 

 
 



 

 

16 

 
 
 
Objetivos: Ao final dessa lição, as crianças deverão: 
 SABER que Deus concede inteligência e sabedoria a todas as crianças que O colocam 

em primeiro lugar em sua vida. 
 SENTIR o desejo de serem amigas de Jesus e de ser orientadas por Ele. 
 RESPONDER pedindo a Deus para serem sempre vitoriosas, até o fim. 
 
Decoração:  
Use TNT verde para montar um campo, onde se passa a infância de José, e seu trabalho no 

Egito, Num cantinho, cole papel pedra para representar a prisão.  Do outro lado da sala, 
coloque várias formigas feitas de papelão ou de isopor barregando pedaços de pão ou fo-
lhas.  

 
Verso para Memorizar: “Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê 
sábio.” Provérbios 6:6 
 
Iniciando a lição: Dizem que as formigas são mais numerosas que todos os povos que já vive-
ram e ainda vivem na terra. Elas construíram um verdadeiro império. Por que Salomão diz que 
devemos observar as formigas? Porque elas são sábias. Trabalham sem parar no verão para 
que no inverno, no frio, tenham o que comer. Da mesma forma, os que trabalham com dedica-
ção serão abençoados por Deus e receberão a Sua ajuda e aprovação.  
Hoje estudaremos a história de um jovem que, apesar de passar por sérias tribulações e pro-
vas, nunca deixou de fazer o seu trabalho de maneira dedicada e por isso, foi abençoado por 
Deus. Em todas as dificuldades que passou, apegou-se mais ao Senhor e saiu triunfante. 
 
Historia Bíblica: Gênesis 37; 41; 42; 44. Patriarcas e Profetas, Pág. 209-245. As Belas Histó-
rias da Bíblia, Vol. II. 
 
Dois meninos vestidos como José e Benjamim e um adulto vestido como Jacó. 
José e seu irmãozinho Benjamim gostavam de estar perto do pai Jacó. Não tinham mais a mãe, 
por isso, o pai fazia tudo por eles. O que mais gostavam era de ouvir as histórias de como Deus 
criou este mundo, da grande chuva, da arca onde Noé, e de saber como Noé e sua família fo-
ram salvos. Uma história que gostavam muito de ouvir era a do bisavô Abraão, que era amigo 
de Deus e que mostrava a todas as pessoas o grande amor do único e verdadeiro Deus. 
 
José aprendeu desde pequeno a ser amigo de Deus também. Ele tinha outros irmãos que eram 
apenas meio irmãos porque não eram filhos da mesma mãe e que não se comportavam muito 
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bem. Eram mais velhos que José e ficavam zangados quando José contava as travessuras de-
les para o pai. 
 

Vestir  José com a túnica colorida.  
José já estava ficando um mocinho, havia crescido muito e seu pai resolveu fazer-lhe um casa-
co especial, muito bonito, com várias cores. Hum! Que simpático estava José com o novo casa-
co. Mas seus irmãos não gostaram e perguntavam entre si: “Por que José pode ter um casaco 
tão bonito e nós não podemos, isto não é justo, isto não é correto!” 
 
José com trigo na mão. Dê uma haste de trigo para cada criança a fim de participarem da 
encenação. Se não tiver trigo, serve uma tira de papel crepom. 
José já era adolescente quando teve uns sonhos estranhos. Quando contou aos seus irmãos, 
mais zangado eles ficaram ainda. Os sonhos tinham o mesmo significado – no primeiro, esta-
vam fazendo uma colheita e os molhos de trigo dos seus irmãos se encurvavam diante do dele. 
No segundo sonho, onze estrelas, o sol e a lua também se encurvavam diante ele. Por isso, os 
irmãos lhe deram o seu apelido de “sonhador-mor”. 
 
José com a mão nos olhos procurando seus irmãos 
Um dia, quando já tinha 17 anos, o papai Jacó pediu a José que fosse procurar seus irmãos 
para levar um pouco de comida e saber notícias deles, pois estavam cuidando das ovelhas, 
bem distantes de casa. José teve que andar muito para encontrá-los. 
 
José amarrado pelos irmãos 
Quando viram José, os irmãos pensaram em várias coisas para maltratá-lo, alguns pensaram 
até em matá-lo. Viram, então, uma caravana de comerciantes e não pensaram duas vezes: de-
cidiram vendê-lo. E lá se foi José com os seus sonhos! Que tristeza! Que falta fazia seu pai! 
Que saudade ele sentia de seu irmão Benjamim! 
 
José trabalhando (pode ser com uma enxada, ou carregando uns cestos grandes) 
Agora, no Egito, vendido como escravo, José decidiu não ser um escravo comum. Continuaria 
amigo de Deus da mesma forma que antes (Gên. 39:2). E a Bíblia nos diz: “O Senhor estava 
com José.” A Bíblia diz também que o Senhor abençoou a casa de Potifar, o dono de José, e 
tudo o que ele tinha. 
 
José deixou sua luz brilhar naquela casa. O Deus verdadeiro foi manifestado na vida e no traba-
lho de José. Ali ele adquiriu conhecimento sobre ciências, idiomas e negócios que o ajudariam 
no futuro. 
 
José preso com corrente.  
Deus concede inteligência e sabedoria a todos os meninos e meninas que Lhe dão o primeiro 
lugar em sua vida. A Bíblia nos aconselha: “Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras 
coisas vos serão acrescentadas.” Dificuldades e provas mais fortes vieram sobre José, mas ele 
não largou a mão de Deus. Ele foi injustiçado. Mentiram sobre ele e José foi parar na prisão. 
Mas mesmo ali ele trabalha com dedicação e o chefe da prisão descobriu que Deus abençoava 
o trabalho de José. 
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José com coroa na cabeça 
Ali na prisão José ajudou dois prisioneiros e depois foi levado até o faraó que o transformou no 
governador de todo o Egito. Mesmo como governador, havia muito trabalho a ser feito, pois 
sete anos de fome chegariam ao Egito. Por isso, novamente José trabalhou incansavelmente e 
como resultado salvou não só os egípcios da fome, mas também,  a sua família. 
 
José manteve sua fé firme em seu Grande Amigo. Foi humilde e sincero até o fim.  
Nós não conhecemos os caminhos de Deus, mas, como aconteceu com José, o Senhor tem um 
plano para cada um de nós.  
 
José salvou os moradores do Egito e também seus familiares da fome. Ele também perdoou 
seus irmãos por tudo que lhe fizeram. José aceitou os propósitos de Deus para a sua vida. Vo-
cê gostaria de deixar que Deus oriente a sua vida também? Então precisa trabalhar com dedi-
cação sempre.  
 
 
Revisando a História: 
 

1. Se você fosse José, como se sentiria se seus irmãos mais velhos ficassem enciumados e 
fossem maus com você? 
– Aceite as respostas e permita que as crianças se expressem. 

 

2. Agora pense em Jesus. O que Ele faria na situação de José? 
– Amaria os seus irmãos apesar de serem maus. 
– Trataria de fazer algo em favor deles para serem amigos novamente. 
 

3. Como José pôde suportar tantos atos maus e todas as coisas desagradáveis que lhe acon-
teceram? 
Resp.: Ele orava a Deus e pedia que lhe desse amor para perdoar e para fazer as coisas do 
modo certo. 

 

4. Os sentimentos maus aparecem rapidamente quando nos tratam mal. O que a voz de Je-
sus fala ao nosso ouvido? 
– Você deve perdoar, deve ser amigo. Devemos nos lembrar sempre de que Jesus sabe 
muito bem como nos sentimos, porque Ele também foi uma criança e viveu na Terra como 
nós. 

 

5. Se queremos ser perdoados, como devemos tratar as pessoas? 
Resp.: Devemos perdoá-las, porque quando perdoamos os outros, também somos perdoa-
dos por nosso Pai que está no Céu (Lucas 6:37). 
 

 

Finalizando a História: 
 

José parecia uma formiga ocupada. Estava sempre procurando fazer tudo mito bem feito. 
Quando se tornou governador, como as formigas, José também armazenou alimento para os 
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dias de fome. Sua fidelidade o levou a ser honrado pelos homens, pela sua família, pelo faraó 
do Egito e por Deus. 
Se você também quer ser reconhecido e honrado, precisa ser diligente e trabalhador como as 
formigas e como José. 
 
A bíblia diz: “Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio.” Pro-
vérbios 6:6 
 
Precisamos também aprender a perdoar os que nos tratam mal, como José fez com seus ir-
mãos. Vamos nos ajoelhar para pedir que Ele nos ajude a perdoar e a sermos amáveis com 
outras pessoas, e sempre prontos para ajudar? Que Ele dirija a nossa vida de acordo com a 
Sua vontade, porque só assim poderemos ser felizes e vencedores..  
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que é importante fazer boas decisões. 
 SENTIR que Deus sempre nos conduz de maneira a tomarmos as melhores decisões. 
 RESPONDER decidindo ser fiel a Deus e cumprindo os Seus propósitos. 

 
Decoração: 
Coloque num lado da sala uma mesa com coisas que representem bebidas e alimentos proibi-
dos.  Do outro lado da sala decore um espaço verde com muitos besouros, entre eles, pode ter 
joaninhas feitas de bolas de isopor e EVA, ou de tampinhas de garrafa e EVA. Coloque-as so-
bre folhas verdes. Os besouros podem ser feitos da mesma forma, mas são negros. 
 
Verso para Memorizar: Mas o fruto do Espírito é: ...mansidão, domínio próprio. – Gálatas 5:22 
e 23. 
 
Iniciando a lição: Uma das características do mundo antes da volta do Jesus é que haverá 
muitas pessoas sem capacidade de controlar seus instintos e desejos. Como estamos vendo, 
no mundo dos insetos, todos têm suas características próprias. Nascem e morrem atuando con-
forme as leis da natureza. 
Você sabia que existem mais de 20 mil espécies de besouros? Cada espécie tem uma caracte-
rística diferente. 
Uma dessas características é que quando o besouro cai de costas, ele não consegue se desvi-
rar para continuar andando ou voando. Por isso a maioria deles morre de fome nesta posição. 
Mas existe um tipo de besouro, o besouro saltador que tem um dispositivo para virar. Esse do-
mina a situação. Ele pode caminhar, voar e se cair, se levantar. 
  O domínio de si mesmo é uma das maiores conquistas não só para os besouro, mas para os 
serem humanos, mas só obtemos esse domínio quando realmente queremos mudar o nosso 
modo de agir e com a ajuda de Deus. Sem Ele, nossa vontade tende a fracassar. Daniel e seus 
amigos seguiram os conselhos das Sagradas Escrituras e tudo o que Deus indicou era bom 
para comer, por isso saíram vitoriosos. 
 
Historia Bíblica:  Daniel 1:1-21; Profetas e Reis, Capítulo 39; As Belas Histórias da Bíblia, Vol. 
6. 
 
Quatro meninos vestidos como Daniel e seus três amigos: Azarias, Misael e Hananias 
presos por cordas. 
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A guerra chegou e os soldados babilônicos levaram cativos de Jerusalém, muitas pessoas, in-
clusive quatro jovens da linhagem real. Se fosse hoje, seriam os filhos dos ministros do governo. 
Estes jovens eram inteligentes e estudavam muito, mas o mais importante é que eram verdadei-
ros servos de Deus. Obedeciam e adoravam a Deus fielmente. Entre estes jovens estava Daniel. 
 
O rei Nabucodonozor pediu que levassem estes jovens para o palácio para fazerem cursos su-
periores e servir o rei. No palácio, eles teriam a honra de comer a mesma comida que era servi-
da na mesa do Rei, mas essa comida era oferecida aos deuses babilônicos antes de ser servi-
da. 
 
Daniel e os amigos virando em volta de mesa e observando os alimentos. 
 
Daniel e seus amigos haviam aprendido desde pequenos a adorar a apenas ao Deus verdadei-
ro e agora, diante deste problema de comer a comida que era oferecida a deuses pagãos, eles 
tomaram a decisão de não se contaminar com aquela comida. 
 
Daniel 1:8 diz: “Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho 
que o rei dava; por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido.” 
 
Era plano do rei que pouco a pouco os jovens mudassem de idéia com respeito ao verdadeiro 
Deus. Mas isto não aconteceu. Cada dia eles se apegavam mais ao propósito de serem fiéis a 
Deus. 
 
Você também já escolheu o que quer ser? Você gostaria de ser amigo de Deus? 
 
Daniel e seus três amigos pegam uma bandeja com cenouras, maçãs, pão e água. 
 
Daniel e seus amigos não comeram a comida e nem beberam o vinho oferecido no palácio. 
Durante 10 dias eles fizeram o teste de somente beber água e comer frutas e verduras. 
 
Passados os 10 dias, os jovens estavam com melhor aparência que os outros que comiam da 
comida servida ao rei. E não só isso, a saúde deles também era melhor. Aprovados no teste, 
agora estavam felizes, pois podiam continuar sendo temperantes. 
 
Daniel e seus três amigos com diplomas nas mãos. 
 
Três anos se passaram, o exame final chegou e a vitória os acompanhou. Foram classificados 
como dez vezes mais sábios que os companheiros de estudo. 
 
Daniel e os amigos podem mostrar o que está sendo falado (cesta de frutas e verduras, 
copo de água, travesseiro, bola, bíblia e livros escolares) 
 
Você, querido menino e menina, sabe o que é ser temperante? Ser temperante inclui alguns 
pontos importantes, vamos ver quais são: 
 

 Comer comida saudável e na hora certa.  
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 Beber água e sucos naturais. 

 Dormir pelo menos oito horas cada noite. 

 Fazer exercícios físicos. 

 Ter hora certa para o alimento espiritual diário. 

 Ter tempo para ir à escola e estudar. 
 
Daniel e seus colegas tornaram-se dez vezes mais sábios porque seguiram à risca o programa 
de temperança.  
 
Se você quer desenvolver o domínio próprio e a mansidão, ou seja, se você não deseja ser bri-
guento, mal humorado, respondão, reclamão, etc. precisa seguir estes hábitos de temperança. 
Assim como os besouros que não tem um dispositivo no seu estômago não conseguem saltar 
quando estão de costas e morrem de fome, quem não tem domínio próprio, não consegue evi-
tar o que faz mal e pode ficar doente e até morrer por usar coisas que prejudicam a saúde. 
 
O verso de hoje diz: “Mas o  fruto do Espírito é: mansidão, domínio próprio.” (Gálatas 5:22-23) 
 
Ouçam o que está escrito no livro Profetas e Reis, páginas 438-439: “Através da fidelidade aos 
princípios de temperança mostrados pelos jovens, Deus está falando à juventude hoje. É o cor-
po um meio muito importante pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do 
caráter. Os valorosos hebreus eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós; mas não 
obstante às sedutoras influências da corte Babilônica, eles permaneceram firmes, porque confi-
aram num poder infinito.” 
 
Você quer ser um vitorioso? Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Cuide do seu corpo, 
seja diligente nos estudos e fiel nos deveres diários. Daniel foi ministro em três governos dife-
rentes porque seu rei verdadeiro era o verdadeiro Deus a quem servia de todo coração. 
 
Peça a Jesus que seja também o Rei da sua vida. 
 
 
Revisando a História 
 
1. O que manteve Daniel e seus amigos firmes no propósito de não comerem a comida da 

mesa do rei? 
Resp.: O conhecimento do verdadeiro Deus e a fé que tinham nEle. 
 

2. Por que Daniel e seus amigos não aceitaram comer da comida do rei? 
Resp.: Porque não estava de acordo com as orientações dadas por Deus. Eles não podiam 
comer comidas imundas. 

 

3. Daniel e seus amigos podiam desafiar o rei? Eles corriam o risco de perder a vida por cau-
sa disso? 
 

Resp.: Sim, eles podiam perder a vida, mas tinham feito o voto de serem leais a Deus. Com 
fé e com a ajuda dEle venceriam. 



 

 

23 

 

4. Depois de 3 anos, passaram no exame final? 
Resp.: Sim, eles foram encontrados dez vezes mais sábios que todos outros. 
 

5. Você sabe o que é ser temperante? 
Resp.: Atuar com moderação, sobriedade, continência, benignidade, harmonia e boa dispo-
sição em todos os aspectos da vida, tais como: 

 

 Comer comida saudável e na hora certa. 

 Beber água e sucos naturais. 

 Dormir pelo menos oito horas por noite. 

 Fazer exercícios físicos. 

 Ter uma hora para o alimento espiritual diário. 

 Ter tempo para estudar e ir à escola. 
 
 

Finalizando a História: 
 

Damos graças a Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele nos deu. Oremos pedindo que 
Ele nos ajude a fazer boas escolhas, no comer, beber, estudar, no lazer e que sempre possa-
mos obedecer às instruções que estão escritas em Sua Palavra, a Santa Bíblia. 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que ajudar e estar dispostas a servir é um dom de Deus. 
 SENTIR o desejo de contribuir para a obra de Deus. 
 RESPONDER dedicando sua vida ao serviço do Senhor. 
 
Decoração:  
Faça uma fazenda com TNT marrom (terra sendo arada) e verde, das plantas crescendo. Colo-
que ao fundo, algumas cabeças de gado. Para isto coloque uma cerca  de papel colado na pa-
rede e coloque para fora da cerca, apenas desenhos de cabeça dos animais. Do outro lado faça 
um ambiente com o mundo das abelhas –potes de mel, favos (podem ser feitos de caixa de 
ovos), e abelhas feitas de feltro, de isopor, tampinhas de garrafa, etc. 
 
 
Verso para Memorizar: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e 
não para homens. – Colossenses 3:23. 
 
Iniciando a lição: Vocês já ouviram falar que o mundo das abelhas é muito bem organizado e 
ativo? Cada uma tem uma tarefa a cumprir, a rainha, as operárias e as demais trabalham em 
perfeita harmonia. Foi Deus quem as fez assim. Ele fez este mundo perfeito e a perfeição indica 
qualidade total. Esta qualidade também está no trabalhar com dedicação e amor. Por isso, Fili-
penses 2:14 nos diz: “Fazei tudo sem murmurações nem contendas”, como se o fizéssemos 
para o Senhor. 
Hoje veremos a história de um jovenzinho rico. Seu pai tinha muito dinheiro e fazendas. Ele e 
toda a sua família eram fiéis a Deus. Para eles, servir e amar a Deus era o mais importante. 
 
História Bíblica: I Reis 19:19-21; Profetas e Reis, Capítulo 17; As Belas Histórias da Bíblia, Vol. 
V. 
 
Que fazenda linda! Os campos de cultivo estavam verdes, viçosos. O trabalho era intenso: Arar 
a terra, semear, colher, armazenar... Em uma fazenda há muito trabalho. Desde o clarear do dia 
até à noite, todos trabalham muito. 
 
Safote era dono de uma fazenda e tinha muitos empregados, mas o mais importante é que ele 
era fiel a Deus. Sua família havia sido educada nos caminhos de Deus. Embora muitas famílias 
em Israel houvessem abandonado o verdadeiro Deus para adorar ao deus Baal, para essa fa-
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mília, servir e amar a Deus era a coisa mais importante. Era uma família muito trabalhadeira e 
todos se sentiam felizes em participar das tarefas do dia-a-dia. 
 
Um menino representando Eliseu vestido com roupas de trabalho 
Eliseu era um dos meninos dessa fazenda. Desde pequeno aprendeu a trabalhar com prazer. 
Não era preguiçoso. Todos os deveres, desde o mais simples, eram realizados com precisão, 
como arrumar sua cama, ajudar a arrumar a mesa ou lavar a louça; dar comida para as gali-
nhas ou soltar as vacas que estavam no curral...  
 
Eliseu deve caminhar até o espaço das abelhas 
O menino Eliseu aprendeu cada serviço de sua fazenda e tinha muito prazer em estar partici-
pando de todas as tarefas. Ele podia pensar: “Sou filho do dono da fazenda e não preciso fazer 
quase nada por que meu pai tem muitos empregados que ganham para trabalhar, vou só brin-
car...” Mas este não era o pensamento dele. Ele conhecia as abelhas, as formigas, e sabia que 
elas eram muito trabalhadeiras. Eliseu era um menino feliz e foi crescendo assim. Fazia com 
prazer qualquer trabalho que lhe viesse às mãos. 
 
Eliseu não estava preocupado em ser um homem importante. Ele dava importância, sim, em 
realizar com fidelidade as coisas pequenas. 
 
Deus conhecia Eliseu e o escolheu para ser um profeta. Ele foi o sucessor de Elias. Quando 
Elias o convidou, ele prontamente aceitou. Não perguntou qual seria o seu trabalho nem quanto 
ganharia. A preocupação de Eliseu era servir com prazer o servo de Deus. 
 
Você gosta de trabalhar? Já ficou feliz em poder ajudar a mãe e o  pai? Experimente. As crian-
ças mais felizes são aquelas que sentem prazer no trabalho. Quanto mais trabalho uma criança 
aprender a fazer, mais facilidade terá em seus estudos, pois saberá como resolver as dificulda-
des que enfrenta. 
 
Eliseu e Elias conversando 
Durante algum tempo, Eliseu foi o servo de Elias. Estava disposto a acompanhá-lo e servi-lo no 
que fosse necessário. Sabia que Elias era um profeta de Deus e sentia-se privilegiado por ter 
sido escolhido para ser o ajudante do profeta. 
 
Safate, como um bom pai, ensinou seu filho a amar a Deus de todo o coração. Como diz a Bí-
blia em Deuteronômio 6, os pais fiéis a Deus devem ensinar seus filhos todos os dias a coloca-
rem o Senhor em primeiro lugar em sua vida, confiar nEle e fazer dEle o seu amigo mais impor-
tante. 
 
O resultado da dedicação de Eliseu é que ele se tornou um dos maiores profetas da bíblia. Ele 
sabia da importância de ensinar as crianças e os jovens a trabalhar e por isso criou as escolas 
dos profetas. 
Como estava disposto a trabalhar para ajudar aos outros, ele realizou curas, multiplicou alimen-
to, trabalhando na construção de uma escola fez um machado pesado flutuar, ajudando a pre-
parar alimento numa escola tirou o veneno da comida. Sua vida, foi como a das abelhas, sem-
pre ocupado servindo e ajudando. 
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O que está escrito na Bíblia é para nos ajudar a sermos mais felizes. Você gostaria de ser feliz 
e útil como Eliseu? 
Siga o conselho do verso de hoje: 
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para homens” Co-
lossenses 3:23. 
 
 
 
Revisando a história: 
 
1. Quem escolheu Elias e Eliseu para ser profeta? 

Resp.: Deus. 
 

2. O que Eliseu sentiu quando Elias lhe pôs o manto sobre os ombros? 
Resp.: Que Deus o estava chamando. 

 

3. Como Deus fala conosco hoje? 
Resp.: Por meio da Bíblia, do Espírito Santo, da nossa consciência e da natureza. 
 

4. Repassar o verso para memorizar. 
 

 

 

Finalizando a História: 
 

Muitas vezes, somos chamados para fazer alguma coisa, seja em casa, na igreja ou em algum 
outro lugar. Devemos nos lembrar de fazer tudo com diligência e disposição. Oremos para que 
o Senhor nos ajude a fazer o nosso trabalho com amor e dedicação. 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que quando desejamos que Deus lute por nós, a vitória é segura. 
 SENTIR o desejo de seguir os planos de Deus para a sua vida. 
 RESPONDER entregando sua vida a Deus para alcançar a vitória final. 
 
Decoração: 
Faça um campo de batalha com verde. Deixe um quadradinho para ser o lagar, formado com 

pedras ao redor (podem ser caixas de sapato enroladas com papel pedra). Coloque um ri-
acho feito de TNT azul. Do outro lado da sala tenha cum cupinzeiro feito de barro ou papel 
crepom marrom amassado cobrindo uma caixa em pé. Tenha cupins feitos de tampinha 
de garrafa, EVA, isopor, etc. 

 
Verso Para Memorizar: O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Salmo 
27:1 
 
Iniciando a lição: Os Cupins são parecidos com as formigas, mas seus parentes mais próxi-
mos são as baratas. Os cupins vivem em colônias bem organizadas onde cada um tem a sua 
função definida; E, porque trabalham em conjunto, conseguem resolver todos seus problemas 
de moradia, alimento, reprodução, inundação, etc. Eles fazem tudo em grupo, nunca trabalham 
isolados.  
Alguns seres humanos imaginam que podem viver sozinhos, que não precisam da ajuda de 
ninguém, nem mesmo de Deus! 
Então, quando os problemas e as dificuldades, a doença e a morte chegam, descobrem que 
sozinhos não são nada. Por isso, se nos aliarmos a Deus, não haverá obstáculo que não pos-
samos vencer. Não há nada impossível para o Senhor.  
Hoje estudaremos a história de um jovem que saiu em nome de Deus para a batalha e foi vito-
rioso. 
 

História Bíblica: Juízes 6: 11-40; 7; Patriarcas e Profetas, Capítulo 53; As Belas Histórias da 
Bíblia, Vol. 3. 
 
Menino vestido como Gideão com fitas de TNT amarelas, batendo com elas no chão 
Gideão estava escondido no lagar (o lugar onde faziam suco de uva nos tempos antigos). Ele 
estava batendo o trigo para tirar a palha dos grãos. Por que Gideão estava escondido? Porque 
os inimigos midianitas haviam invadido Israel e cada vez que tinham oportunidade, roubavam 
tudo e levavam os alimentos que tinham guardado. Enquanto trabalhava escondido, pensava 
na condição de seu povo. Estava muito triste porque seus irmãos também haviam morrido na 
batalha contra os midianitas. “Como podemos ficar livres deles?” Era o que passava na sua 
cabeça. 
 
Menina vestida de anjo 
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A Bíblia nos conta a história. Enquanto Gideão estava ali, trabalhando e pensando nos proble-
mas que o povo de Deus enfrentava, um Anjo veio e sentou-se na pedra ao lado dele e disse: 
“Você é corajoso, e o Senhor está com você!” (Juízes 6:12). 
 
Gideão respondeu: “Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo 
isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos 
contavam?” 
 
(Verso 14) “Então o Senhor ordenou a Gideão: - “Vá com toda a sua força e livre o povo de Is-
rael dos midianitas – sou Eu quem está mandando que você vá.” 
 
Gideão apresentou desculpas dizendo quer era o menor de sua tribo e era sem importância 
diante dos outros. Mas o anjo lhe disse: “Eu te ajudarei, eu serei contigo”. 
 
Menino vestido como Gideão com um novelo de lã na mão 
Gideão, porém, queria ter uma prova real de que Deus estaria mesmo com Ele. Dois dias ele 
provou o Senhor com um novelo de lã. Uma vez pediu que tudo em volta do novelo estivesse 
seco e o novelo molhado. Da outra vez pediu que o novelo ficasse seco e tudo em volta molha-
do. E o Senhor o atendeu, para provar que estava com ele (Versos 36 a 40 de Juízes 6). 
 
Gideão creu que o Senhor estava com ele e convocou o povo de Israel para pelejar contra os 
midianitas. Imaginem: 33 mil homens vieram e se acamparam para receber ordens e instruções 
para a batalha. 
 
Quando Deus viu tantos homens, disse a Gideão: “São muitos esses homens. Não vão pensar 
que pelejei com vocês. Pensarão orgulhosamente que são fortes. Mande para casa quem esti-
ver com medo.” E logo da primeira vez, 22 mil voltaram para casa. Ficaram 10 mil. Mas o Se-
nhor disse a Gideão novamente: “Ainda é gente demais”. 
 
Menino vestido como Gideão e dez meninos vestidos como soldados passando pelo rio 
Então desceram às águas para beber e aí o Senhor lhe disse: “Quem pegar a água com a mão 
e beber rápido, deve ir para a batalha. Os que se ajoelharem para beber, estes deverão voltar 
para casa.” E sabem quantos foram os que beberam rapidamente a água, sem se abaixar? 
Três soldados fingem ser os 300  
Apenas 300 homens. 
Sete soldados voltam para casa 
Os outros voltaram para casa. Isto era uma prova de que a batalha seria do Senhor para que O 
glorificassem. Quando deixamos que Deus lute por nós, a vitória é segura e certa. 
 
Você já experimentou deixar Deus dirigir a sua vida? Experimente e verá que as coisas correrão 
muito melhor. 
Três soldados com tocha feita de cone de papelão com papel celofane laranja como fogo  
e trombeta  
Continuando a nossa história... Gideão separou aqueles 300 homens em 3 grupos. E sabem o 
que eles deveriam levar nas mãos para a guerra? Nenhuma arma! A batalha era do Senhor. Na 
mão esquerda eles iriam levar uma tocha e na mão direita uma corneta. 
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Gideão deu todas as instruções. Eles se colocaram em 3 posições diferentes ao redor do 
acampamento dos midianitas. Logo depois que deu meia noite, Gideão ordenou que erguessem 
a tocha e tocassem bem alto a trombeta, gritando: “Espada pelo Senhor e por Gideão!” Esta era 
uma estratégia orientada por Deus. Eles colocaram as tochas dentro de jarros de barro para 
não serem vistas e só no momento certo é que os jarros foram quebrados e as tochas levanta-
das. 
 
Terminando esta história, a Bíblia relata que Gideão e seus 300 homens ganharam a vitória 
com a ajuda do Senhor. Na verdade, sem nenhuma arma, pois foi o Senhor quem lutou por eles. 
 
O Senhor também quer ajudar você a ganhar a vitória em sua vida. Confie nEle e Ele o ajudará 
a vencer. 
 
 
 
Revisando a história: 
 
1. O que Gideão estava fazendo quando um anjo o visitou? 

Resp.: Debulhando trigo. 
 

2. O que Deus dá para nos animar, como o fez com Gideão? 
Resp.: Promessas na Bíblia. 

 

3. Deus já fez algo que animou você e sua família?  O quê? 
Resp.: Deixe que as crianças dêem seus testemunhos. 

 

4. Quantas pessoas atenderam ao chamado de Gideão para lutar contra os Midianitas? 
Resp.: 32 Mil. 

 

5. E quantos homens voltaram para casa? 
Resp.: 22 Mil. 
 

6. Qual foi o número dos que ficaram para lutar? 
Resp.: 10 Mil. 

 
7. Quantos foram para a batalha? 

Resp.: 300. 
 

8. Qual foi o grito do exército de Gideão para iniciar a batalha? 
Resp.: “Espada pelo Senhor e por Gideão!” 

 

9. Alguma vez Jesus teve um plano para sua família, que a princípio parecia estranho mas que 
logo deu bons resultados? 
Resp.: Deixe que as crianças dêem seus testemunhos ou conte você uma experiência que 
conheça. 
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Finalizando a História: 
 

Deus atende nossas necessidades quando usamos os métodos orientados por Ele.  
Precisamos ler na bíblia a orientação de Deus para cada problema que temos. Ele tem uma 
resposta certa para cada dificuldade nossa. 
Então se O obedecemos e fazemos o que Ele nos diz, somos vencedores como Gideão. 
Se os cupins trabalhassem sozinhos, será que conseguiriam construir sua casa, buscar alimen-
tos, destruir os invasores? Como iam procriar? 
 
Se você trabalhar unido a Jesus, como fez Gideão, a vitória será certa. Por isso o verso de 
hoje diz: O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Salmo 27:1 
 
O plano final de Deus para nossa vida irá nos conduzir ao céu. Oremos pedindo ao Senhor que 
nos guie em Seu caminho e em Sua vontade para chegarmos com segurança ao nosso lugar 
de destino, a Pátria Celestial. 
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Objetivos: Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que o pecado prejudica tudo e, portanto, devemos ficar atentos. 
 SENTIR que com Jesus poderemos sair vitoriosos das tentações de Satanás. 
 RESPONDER entregando sua vida a Jesus para que as purifique e limpe do pecado. 
 
Decoração: 
Faça um jardim do Éden com muito verde (vasos, plantas, árvores de balão ou com TNT enro-
lado, com frutos de plástico pendurados). 
Tenha uma serpente na árvore do conhecimento do bem e do mal com frutas (pode ser maçã, 
mas quem sabe você colocaria pêssegos, ou peras, caquis ou uvas). 
Do outro lado da sala tenha um ambiente sujo com lata de lixo deitada no chão e papel espar-
ramado, cascas de banana e de laranja, etc. Coloque nesse ambiente moscas feitas de isopor, 
EVA, tampinhas de garrafa, figuras do inseto coladas em papel cartão. 
 
Verso para Memorizar: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu ami-
go.”  – Êxodo 33:11 
 
Iniciando a lição: Os insetos têm a fama de ser sujos e alguns até merecem ser chamados 
assim, como a mosca; mas há outros que dão um show de limpeza e cuidado, que é o caso das 
abelhas e das formigas. 
As moscas comem um pouco do alimento, depois o vomitam sobre o resto para amolece-lo an-
tes de engoli-lo. Eca! Que nojo .Elas comem qualquer coisa, desde restos de cadáveres até 
fezes e sangue. Por isso elas contaminam o lugar onde se assentam e transmitem diversas 
doenças. 
No aspecto espiritual, o pecado é que sujou toda a criação, ele é doença transmissível, pois 
todos pecam e, portanto, todos devem morrer pela doença que ele transmite – a separação de 
Deus. Mas Deus prometeu nos limpar e nos livrar do pecado. Vejamos a lição de hoje que nos 
fala a respeito da criação perfeita de Deus.. 
 

História Bíblica: Gênesis 2:8-17 e Capítulo3; Patriarcas e Profetas, Capítulo 3; As Belas Histó-
rias da Bíblia, Vol. 1. 
 
Gênesis 1:1 – “No princípio criou Deus os céus e a terra.” 
Gênesis 1:31 – “E viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom.” 
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Deus criou tudo perfeito, não tinha sujeira nem contaminação. Ninguém ficava doente porque 
não havia micróbios e nem germes que causam doenças. Se você vivesse naquele tempo, 
nunca ficaria resfriado, nunca sentiria dor de barriga, nem dor de cabeça. A dor não existia. Tu-
do era muito limpo e perfeito. 
 
Quando, então, essas coisas ruins entraram em nosso planeta? Quando é que o nosso planeta 
foi contaminado? Vocês querem saber? 
 
Um menino e uma menina vestidos com vestes brancas 
Todas as tardes Deus vinha a este planeta para visitar Adão e Eva, que eram muito felizes. Eles 
conversavam bastante e esta era a hora mais gostosa do dia – a hora da conversa com Deus, 
que sempre explicava muitas coisas para eles. Uma tarde, Deus lhes disse que deveriam ficar 
sempre juntos, que não deveriam se separar e também avisou que poderiam comer as frutas de 
todas as árvores, menos de uma que estava no meio do jardim e que se chamava “Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal”. Não deveriam nem chegar perto dela. 
 
Vocês sabem que o único lugar em que Satanás podia estar era junto daquela árvore? Assim, 
era só ali que ele podia tentar Adão e Eva e levá-los a pecar. Se Eva não tivesse se afastado 
de Adão nem chegado perto da árvore proibida, o pecado nunca teria entrado na Terra. 
 
Menina fingindo falar com a serpente e depois levar o fruto e entrega-lo ao menino 
Mas Satanás foi muito astuto, ele usou uma serpente que era um animal muito bonito naquela 
época. A serpente parecia tão linda, e até falava... mas, na verdade, quem falava por meio da 
serpente era o próprio Satanás. Que pena! Eva foi enganada e correu para levar o fruto para o 
seu marido. Ele não queria perdê-la, queria ficar com ela e acabou comendo o fruto proibido 
também. 
 
O culpado de todas as coisas más que existem no mundo é Satanás. Foi ele quem inventou 
todas as coisas que nos causam tanto mal. Desde aquele tempo, ele toca em tudo que pode 
ser bom e contamina para que cause dano às pessoas. Vejam alguns exemplos de coisas que 
Satanás modificou: 
 
O  menino e a menina pegam cada item e mostram 
1. As plantas e flores começaram a morrer e surgiram os espinhos, logo depois que Adão e 

Eva pecaram. 
 
2. Os homens, nos tempos antigos, não tinham livros impressos como temos hoje. Eles copia-

vam tudo à mão. Foi só por volta do ano 1400 depois do nascimento de Jesus que um ho-
mem por nome Gutemberg inventou uma máquina para imprimir páginas iguais, quantas se 
desejasse e, desta maneira, foi possível fazer vários livros em pouco espaço de tempo. A 
primeira coisa que Gutemberg fez foi a Bíblia. Com a possibilidade de tirar muitas cópias de 
forma rápida, a Bíblia tornou-se um livro que até pessoas bem pobres podiam comprar. Hoje, 
as máquinas de imprimir são muito potentes e até dirigidas por computador, fazendo com 
que a produção de livros seja muito mais rápida. Podemos ter a Bíblia impressa de muitas 
formas e muitos livros e revistas também, que nos ajudam muito. No entanto, Satanás, 
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aproveitou este invento de Gutemberg para fazer livros que só prejudicam as pessoas, livros 
sobre crimes e revistas que prejudicam a nossa mente. 

 
3. Depois veio o rádio. Quantas mensagens de esperança, conhecimento do que é bom seria 

divulgado, mas novamente Satanás aproveitou este invento para destruir os bons costumes. 
 
4. A televisão é uma grande invenção, que seria de grande utilidade para as pessoas, mas há 

muitos programas ruins, que prejudicam a nossa mente. Assim, temos que ficar atentos pa-
ra não deixar que ela venha nos separar de Deus. 

 
5. O computador e a Internet também fazem parte das grandes invenções da ciência moderna, 

mas também estão contaminados por coisas más que pessoas guiadas por Satanás colo-
cam nas páginas publicadas e que podem nos prejudicar muito. Temos que ficar atentos 
também para não nos contaminarmos com tudo o que há de mau ali. 

 
Jesus está ansioso para vir a este planeta e purificá-lo de toda a contaminação do pecado. 
Quando ele vier, como prometeu, tudo o que é mau, todo pecado, toda doença e dor serão des-
truídos para sempre. 
 
Jesus nos oferece a salvação e a vida eterna, Satanás oferece as coisas passageiras deste 
mundo. O Senhor deu a cada um de nós o direito de escolha, assim como deu a Adão e Eva, e 
nós podemos escolher com quem queremos estar. Só existem dois lados: O lado de Jesus ou o 
lado de Satanás. 
Nós podemos escolher a sujeira e o lixo deste mundo como as moscas ou podemos escolher o 
que é bom e puro. 
 
Qual é a sua escolha? 
 
Revisando a História: 
 

1. Em que lugar viviam Adão e Eva? 
Resp.: Num jardim. 

 

2. Como Adão e Eva desobedeceram a Deus? 
Resp.: Eles comeram da “Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal”. 

 

3. Por que Adão e Eva se esconderam de Deus? 
Resp.: Eles estavam envergonhados e com medo, porque haviam desobedecido. 

 

4. Quando Satanás tentar você a desobedecer ou a ser mau, o que deve fazer? 
Resp.: Pedir ajuda a Deus para dizer NÃO. 

 

5. Repassar o verso para memorizar. 
 

 

Finalizando a História: 
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Jesus nos oferece o Céu como um presente para aqueles que escolherem ser Seus amigos e 
não amigos do que é sujo e mal. Ele nos oferece o céu, um lugar puro, sem pecado, sem sujei-
ra e sem contaminação porque nos ama. Você deseja estar ao lado de Jesus?  
Moisés era tão amigo de Deus que conversava com Ele face a face. É isso que diz o nosso ver-
so de hoje. 
Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo.”  – Êxodo 33:11 
 
Hoje você pode falar com Deus todos os dias o tempo todo, através da oração. Mas, quando 
Ele vier buscar os puros para viverem com Ele no céu, então, nunca mais haverá  moscas nem 
contaminação ou sujeira, e então, livres do mal, poderemos vê-lO e falar com Ele face a face. 
 
Quer a vida eterna que Ele deseja lhe dar? Quer ser amigo de Jesus hoje, já se preparando 
para continua essa amizade para sempre? 
Se assim você deseja, coloque-se em pé e vamos orar para que Jesus nos limpe do pecado e 
nos dê forças para viver por Ele cada dia. 
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Objetivos:  Ao final desta lição, as crianças deverão: 
 SABER que Deus ama as pessoas, ainda que elas não vivam de acordo com a Sua von-

tade e deseja que elas se voltem para Ele. 
 SENTIR que Deus oferece todas as oportunidades possíveis para mudarmos de vida e 
nos entregarmos a Ele. 

 RESPONDER decidindo compartilhar o evangelho com seus amigos, familiares e vizi-
nhos. 

 
Decoração: 
Decore como uma casa com pelo menos uma mesinha ao lado da qual Jonas estará orando. 
Construa um barco com uma cadeira deitada coberta com TNT marrom ou com uma caixa 

grande de  papelão desenhado ou de madeira. 
Faça um mar com TNT azul moldando-o como ondas. Use um cobertor ou colcha dobrado co-

mo se fosse o peixe, e ao Jonas ser jogado, coloque-o dentro do cobertor/colcha. 
Do outro lado da sala tenha um ambiente com muitas aranhas e teias dentro de potes grandes, 

entre as pernas de uma cadeira ou da mesa, num canto, etc. As teias podem ser feitas de 
lã preta e as aranhas também.  

 
Verso para Memorizar “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura.” – Marcos 
16:15. 
 
Iniciando a lição: No mundo das aranhas há espécies muitas espécies. Aranhas pequenas 
como a viúva negra tem as garras medindo só 4 milímetro;  e grandes como a da caranguejeira 
que podem medir 1,2m de comprimento. As teias podem ser enormes como a aranha fiandeira 
medem 1,5m!  
Existem aranhas venenosas, como a phoneutria fera, e que atacam os seres humanos, por is-
so, é importante conhecê-las para nos livrarmos delas.  
Você sabia que assim como as aranhas, há pessoas más, que atuam como aranhas veneno-
sas, pois sempre estão lançando palavras que ferem ou mentiras que causam dano aos outros. 
Hoje estudaremos a história de um povo mau. Esse povo era tão mau que era melhor que mor-
ressem todos, mas Deus lhes deu uma nova oportunidade e decidiu enviar um homem para 
lhes dar uma mensagem de arrependimento. Vamos ver como isto aconteceu. 
 

História Bíblica: Livro do Jonas; Profetas e Reis, Capítulo 22; As Belas Histórias da Bíblia, Vol. 
6. 
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A Bíblia nos relata a história de uma cidade onde os moradores eram muito maus, tão maus 
que seria melhor que todos morressem. Mas como Deus é um Pai misericordioso e amoroso, 
pensou em dar mais uma oportunidade. 
 
Assim como Deus sabe quem é você e onde você mora, Ele também conhecia Jonas e sabia 
onde Ele morava. Jonas era amigo de Deus. Ele era um profeta; hoje seria conhecido como um 
pastor da igreja. 
 
Um menino vestido como Jonas orando 
Deus falou com Jonas e pediu que ele fosse à cidade de Nínive para avisar que ela seria des-
truída pela sua maldade (Leia Jonas 1:2). Mas Jonas achou que não deveria ir. Ele tinha medo 
que Deus Se arrependesse e não destruísse aquela gente horrorosa, por isso, fugiu. Foi até um 
lugar chamado Jope e encontrou um navio que ia navegar para a Espanha; comprou a passa-
gem e embarcou no navio. Procurou um lugar no porão e foi dormir. 
 
O menino num barco sobre o mar 
Deus está lá no Céu, mas Ele vê tudo o que acontece conosco. Ele sabia onde estava Jonas e 
o que ele estava fazendo. Deus queria mostrar a Jonas que tinha um objetivo e que queria sal-
var aquele povo. Jonas também precisava aprender uma lição. O Senhor enviou uma forte tem-
pestade. Os marinheiros começaram a ficar com medo e, não sabendo mais o que fazer para 
se salvarem, lembraram-se de Jonas, que estava dormindo no porão do navio, e pediram para 
ele orar ao seu Deus. Mas a tempestade não passava. Foi aí que tiveram a idéia de lançar sorte 
para saber quem era o culpado, e o nome de Jonas foi tirado. 
 
Jonas então contou para os marinheiros assustados que ele era o culpado de tudo, pois estava 
fugindo de Deus. Pediu que o jogassem no mar, só assim a tempestade passaria. Eles não 
queriam, estavam aterrorizados, mas, por fim, vendo que todos morreriam, jogaram Jonas no 
mar. Imediatamente a tempestade acalmou. 
 
O menino “engolido” pelo peixe deve ficar escondido dentro do cobertor/colcha 
Deus, em Sua providência, tinha um propósito para o profeta e para a missão que ele tinha que 
cumprir. Preparou um grande peixe que veio e engoliu Jonas. O profeta ficou três dias dentro 
da barriga do grande peixe. Devia estar escuro, cheio de água, suco gástrico, quem sabe outros 
peixinhos, ou plantinhas do mar. Como seria ficar dentro da barriga de um peixe? Será que po-
deria dormir lá dentro? E comer? Jonas ficou lá 3 dias. Lá na barriga do peixe ele voltou à 
consciência e orou ao Senhor (Leia a oração que ele fez em Jonas 2:2-9). 
 
Jonas sai do peixe pega a bíblia e sai 
Agora Jonas estava disposto a ir pregar. Que pena que teve que sofrer primeiro para entender 
a vontade de Deus. O peixe o levou até à praia e o vomitou ali. O Senhor lhe deu a mensagem 
novamente e então ele decidiu ir e pregar aos moradores de Nínive.  
Nínive era uma cidade muito grande para aquele tempo. Uma pessoa tinha que caminhar três 
dias para atravessar toda a cidade. E Jonas começou a pregar: “Dentro de 40 dias está cidade 
será destruída!” (Jonas 3:4 up.). 
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Sabem o que aconteceu aos moradores? (Leia o versículo 5 até 10 de Jonas 3). Nínive foi des-
truída? Não! Por quê? Porque Deus ama muito as pessoas mesmo que elas se esqueçam de 
fazer a Sua vontade e se tornem más. Ele está sempre pronto a oferecer uma oportunidade 
para que mudem de vida. 
 
Que bom que Jonas decidiu ir pregar a mensagem que Deus lhe havia dado. Hoje também Je-
sus está pedindo a você e a mim para falarmos às pessoas o quanto Deus as ama e deseja 
perdoar os seus pecados. O verso de hoje apresenta a ordem de Jesus. 
 
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura.” – Marcos 16:15. 
 
Há muitas pessoas como os moradores de Nínive que não conhecem o Senhor Jesus e não 
sabem que Ele os quer salvar e, por isso, às vezes, se demonstram um tanto hostis. 
Assim como existem aranhas que, apesar de sua aparência feia e da sua má fama, não são 
venenosas e, algumas podem até ser domesticadas, como a caranguejeira que é tão dócil, que 
pode ser colocada na palma da mão. 
Por isso Jesus quer que você e eu, como Jonas, falemos e ensinemos tudo o que conhecemos 
sobre a Salvação em Jesus. Somos os representantes de Jesus nesta Terra e Ele nos ajudará 
a falarmos do Seu amor às pessoas ao nosso redor. 
 
Revisando a História: 
 

1. Que ordem Deus deu a Jonas? 
Resp.: “Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia 
subiu até mim.” 

 

2. Para onde foi Jonas, em vez de ir para Nínive? 
Resp.: A Jope 

 

3. O que os marinheiros fizeram com o Jonas para que o mar se acalmasse? 
Resp.: Jogaram Jonas no mar 

 

4. Quem deteve a tormenta? Quem controla o vento, a chuva, o Sol, a Lua e as estrelas? 
Resp.: Deus. 

 

5. Quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? 
Resp.: Três dias. 

 

6. Quantos dias a cidade de Nínive tinha para arrepender-se? 
Resp.: 40 dias. 

 

7. O que Deus espera que nós façamos? 
Resp.: Que nos arrependamos de nossos pecados e falemos às pessoas do perdão que Ele 
oferece. 
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Finalizando a História: 
 

Não deve ter sido nada bom ficar três dias no estômago de um peixe, mas o importante é lem-
brar que Deus estava com Jonas e sabia por que isso estava acontecendo, pois, de outra ma-
neira, Jonas não teria sobrevivido. Isto nos faz pensar que Deus dirige a nossa vida e que Ele 
espera que Lhe obedeçamos usando nossos dons para pregar sobre o Seu amor e a Sua sal-
vação. 
Deus não estava castigando Jonas dentro da barriga do peixe, ao contrário, estava cuidando 
dele para que não se afogasse ou fosse comido por tubarões, por exemplo.  
Oremos para que sempre sintamos o desejo de falar de Jesus para todos  e sigamos os cami-
nhos do Senhor, fazendo a Sua vontade para a nossa vida.  
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Objetivos: Ao final dessa lição, as crianças deverão: 
 SABER que, onde estivermos, Deus pode nos ouvir, ajudar e está conosco. 

 SENTIR o desejo de ser bondosas e atenciosas para com todos 
 RESPONDER tomando a decisão de deixar a sua luz brilhar para cumprir o propósito de 

Deus em sua vida. 
 
Decoração:  
Do outro lado da sala faça um ambiente com muito verde e coloque vaga-lumes feitos de EVA, 

papelão, animais de borracha ou use figuras do inseto recortadas e coladas sobre papel 
duro. 

 
Verso para Memorizar:  Vós sois a luz do mundo. – Mateus 5:14. 
 
Iniciando a lição: Vocês já viram como é bonito um vaga-lume voando no escuro? A sua luzi-
nha acendendo e apagando, parece até a luz dos pisca-pisca de Natal. Deus criou o vaga-lume 
como uma das belas obras da natureza. Quando vemos a sua luz, logo sabemos que ele está 
por perto. Todos as espécies tem luz. A da fêmea é mais fraquinha, a do macho é mais forte e 
até os bebês vaga-lumes brilham. 
Sua luz é esverdeada e tem gente que os captura colocando dentro de vidros para que eles 
iluminem. Eles comem néctar e pólen das flores. 
A luz é algo importante e necessária neste mundo, por isso Deus criou primeiro a luz. Deus 
também falou aos Seus filhos que eles são a luz do mundo. Assim como o vaga-lume brilha na 
escuridão, os filhos de Deus devem brilhar neste mundo onde há tanta dor, pecado e falta de 
conhecimento do verdadeiro Deus. Como filhos de Deus, não devemos esconder a nossa luz. 
Hoje vamos estudar a história de uma jovenzinha que fez brilhar a sua luz. 
 

História Bíblica:  II Reis 5; Profetas e Reis, Capítulo 20; As Belas Histórias da Bíblia, Vol. 5. 
 
Meninas vestida como nos tempos bíblicos fingindo estar limpando o ambiente 
Esta é a história de uma menina que não sabemos o seu nome, ela é conhecida apenas como 
“A Menina Cativa”, pois foi seqüestrada e vendida como escrava em um país estrangeiro. É 
certo que essa menina teve muita saudade do seu lar. Quem sabe chorou muito, com vontade 
de ver novamente seu pai e sua mãe. 
 

 



 

 

40 

Ela foi uma menina criada por pais que obedeciam a Deus e que a ensinaram a ser fiel onde 
quer que ela estivesse. Assim, ela sempre se lembrava do que seus pais a tinham ensinado 
sobre o grande amor de Deus. Onde quer que estejamos, Deus nos ouve e nos ajuda, pois 
sempre está ao nosso lado. 
 
A menina aprendeu a ser amorosa e bondosa com todos. As pessoas que conviviam com ela 
sentiam o prazer de sua presença e a bondade na sua maneira de tratar. 
 
Na casa onde foi morar, a senhora dona da casa ficou cativada com a meiguice e disposição 
para ajudar que a menina possuía. Lá naquela terra estranha e distante, longe dos seus pais e 
irmãos, sozinha, essa menina estava deixando a sua luz brilhar. E certamente ela não perderia 
a oportunidade de falar do Deus verdadeiro que ela conhecia. 
 
“Uma escrava distante do lar, esta pequena jovem era ali uma das testemunhas de Deus, cum-
prindo inconscientemente o propósito pelo qual Deus havia escolhido Israel como Seu povo.” – 
Profetas e Reis, pág. 245. 
 
Vocês, meninos e meninas, também devem deixar brilhar a sua luz e cumprir a vontade de 
Deus na vida de vocês. Foi Jesus mesmo quem disse: “Vós sois a luz do mundo” (Mateus 5:14).  
Nossa maneira de tratar os outros, nossa disposição em ajudar em casa e fora dela, nosso 
desprendimento em ajudar às pessoas necessitadas, nosso desejo de falar do amor de Jesus, 
tudo isso é deixar brilhar a luz de Jesus em nossa vida. Voltemos à bela história da pequena 
missionária: 
 
Menina conversando com a sua senhora 
Certo dia, ela percebeu que o esposo da sua senhora estava leproso e viu também como ela 
sofria com a doença dele. Muitas vezes, notava que ela estava chorando e começou a pensar 
em uma forma de falar a respeito do profeta Eliseu, um profeta de Deus que poderia curar seu 
marido. Um dia, encheu-se de coragem e contou àquela senhora que havia esperança para seu 
esposo, o capitão Naamã. Ele poderia ser curado. 
 
Um menino vestido de capitão e mais dois soldados. Um menino como Eliseu 
O capitão chamou alguns dos seus soldados e servos e viajou para o país da Menina Cativa 
para se encontrar com Eliseu. A ordem do profeta foi que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio 
Jordão. No começo, ele pensou que não deveria obedecer, pois em sua terra havia muitos rios 
também e uma ordem assim parecia que não tinha muito sentido. Mas depois, com insistência 
de seus servos, viu que não havia sacrifício algum em obedecer e resolveu fazer conforme o 
profeta havia falado. Mergulhou 1, 2, 3, 5,6 vezes, e nada acontecia. E pelo poder de Deus, 
quando saiu da água na sétima vez, estava curado! Naamã voltou depressa onde estava o pro-
feta Eliseu e quis pagar-lhe com muito ouro e jóias e roupas caras, mas Eliseu não recebeu. 
Disse que a cura vinha do Senhor, Deus de Israel. 
 
Naamã não só foi curado, como também viu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o 
Deus da Menina Cativa. Deste dia em diante, ele iria adorar a este verdadeiro Deus. 
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Por que nós vivemos aqui na Terra? Para deixar nossa luz brilhar e, assim, muitos possam ver  
Jesus refletido em nossa vida. Não importa onde estejamos, em nossa casa, na escola, traba-
lhando ou brincando com nossos amigos; nossa luz deve estar sempre brilhando.  
 
Jesus logo vai voltar para buscar os que O amaram, aqueles que brilharam por Ele aqui na Ter-
ra. Em João 14:1-3, Jesus diz: “Vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, voltarei 
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.” 
 
Em breve iremos morar com Jesus, assim como Ele prometeu. Tudo já está preparado. A única 
coisa que falta é todos saberem que Jesus é o Salvador. Quando todo o mundo tiver ouvido da 
salvação que Ele oferece, então Ele virá para buscar os Seus filhos, aqueles que O aceitaram, 
e os levará para morar com Ele no Lar que lhes foi preparar. 
 
Para aqueles que O aceitarem, o grande dia da Sua volta vai ser maravilhoso, mas vai ser mui-
to triste para aqueles que o rejeitarem, pois não poderão ir morar com Ele no Céu. Quando Ele 
voltar, haverá apenas dois grupos de pessoas: as que estarão felizes e que desejam encontrá-
Lo e aqueles que O rejeitaram. 
 
Em que lado nós estaremos? Eu quero que Jesus me ajude a estar com aqueles que O estão 
esperando para ir morar com Ele para sempre. E você? 
 
 
Revisando a Lição: 
 
1. Repetir em voz alta o verso para memorizar. Se ainda não souberem, leiam-no duas ou três 

vezes. 
 

2. Peça que as crianças respondam às seguintes perguntas 
 

a) Quem era a pessoa missionária desta história? – Resp.: A pequena serva. 
b) Quem estava doente? – Resp.: Naamã. 
c) Quem rejeitou o pagamento que lhe ofereceram? Resp.? Eliseu. 
d) Quem deseja que você deixe a sua luz brilhar também? Resp.:– Jesus. 

 

3. Qual foi a mensagem que o profeta mandou a Naamã? 
Resp.: “Vá e se lave sete vezes no rio Jordão”. 

 
4. Naamã levou consigo burros carregados com … 

Resp.: Ouro, prata e roupas caras. 
 

5. Quanto custam as bênçãos de Deus? Como as conseguimos? 
Resp.: Nada. Apenas pedi-las. 

 

6. Além de ser curado, que outra coisa aprendeu Naamã? 
Resp.: A obedecer às ordens de Deus. 
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7. O que nós devemos aprender para ser felizes? 
Resp.: Obedecer ao que Deus diz. 

 

 

Finalizando a História: 
 

Enquanto aguardando Jesus voltar precisamos brilhar sem parar, como fazem os vaga-lumes. 
Precisamos fazer a nossa luz brilhar e cumprir o propósito de Deus para cada um de nós nesta 
Terra. 
Como podemos fazer nossa luz brilhar? Como o fez a menina da nossa história,  sendo bondo-
sa e caprichosa, a nossa maneira de tratar os outros, nossa disposição para ajudar em casa e 
em qualquer outro lugar, nossa boa vontade em ajudar os necessitados e contar aos outros 
sobre o amor de Deus e a salvação que Ele oferece a todos, tudo isso nos ajuda a fazer brilhar 
a luz de Jesus em nossa vida. Oremos para que o Senhor nos ajude e que a cada dia façamos 
brilhar nossa luz, refletindo o Seu amor a todos os que estão perto de nós. 


