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uma carta para vocÊ
querido pesquisador

Você tem alguém a quem considera como 
“melhor amigo”? O que você mais gosta 
nessa pessoa? Talvez seja alguém amável, 

divertido, atencioso, verdadeiro, e com quem é 
muito bom passar o tempo. No entanto, mesmo 
que o seu amigo tenha todas essas grandes qua-
lidades, há momentos em que ele irá decepcioná-
-lo. Talvez você queira desfazer a amizade quando 
descobrir que seu amigo não é tão bom quanto 
pensava que fosse. Mas é assim que amigos hu-
manos se comportam, pois não são perfeitos. 

Neste trimestre, gostaríamos de apresentá-lo 
a um Amigo que nunca irá decepcioná-lo, pois 
nunca está ocupado demais; você pode chamá-lO 
a qualquer hora do dia ou da noite. Ele entende 
como você se sente e tem uma solução para cada 
problema. Esse amigo é Jesus Cristo, Emanuel, 
Deus Conosco. O Pai nos amou tanto que enviou 
Seu Filho para viver nesta Terra, e nos ensina a 
ser semelhantes a Ele. 

Aproveite o tempo e estude sua lição fielmen-
te a cada dia; aproveite também para conhecer a 
Jesus por si mesmo. Não é o bastante ouvir coi-
sas a respeito de Deus apenas na sala de aula da 
igreja aos sábados, ou diariamente nos cultos da 
manhã e da noite em sua casa. Você precisa co-
nhecê-lO por si mesmo. Ele é tão real quanto seu 
melhor amigo terrestre. Quanto tempo você tem 
passado com seu melhor amigo aqui da Terra? 
Talvez uma hora ou mais por dia? 

Se você quer que Jesus seja seu melhor ami-
go, você deve gastar tempo diário com Ele. Cada 
manhã, Ele declara gentilmente: “Aquietai-vos 
e sabei que Eu sou Deus” (Salmos 46:10). Aten-
da ao Seu convite para se levantar cedo e estu-
dar sua Bíblia e lição. Fale com Deus em oração 
e deixe Ele interagir mediante Sua Palavra. Não 
se satisfaça com orar por um minuto ou menos. 
Seja bem específico e conte tudo o que você diria 
a seu melhor amigo terrestre: seus planos para o 
dia, suas preocupações, esperanças e temores. 
Em seguida, peça a Ele que revele Sua vontade 
a respeito dos planos para a sua vida. Peça ajuda 
para seguir o conselho de Tiago 1:19, onde lemos: 

“Sejam todos prontos para ouvir, tardios para fa-
lar e tardios para irar-se.” 

Temos quatro seções importantes em cada li-
ção, projetadas para tornar real sua amizade com 
Jesus e melhorar sua experiência cristã.

Colocando em prática — Esta seção tenta 
aplicar em situações práticas da vida os ensina-
mentos aprendidos. Você terá de fazer algo em 
sua casa, ou no bairro onde mora, que envolva a 
aplicação das orientações aprendidas. Se cum-
prir fielmente a tarefa de cada semana, você e as 
pessoas ao seu redor receberão uma recompensa 
cem vezes maior, e muitas outras coisas.

Meu testemunho — Cada sábado trará a chan-
ce de compartilhar sua experiência pessoal com 
respeito à missão semanal completada. É muito 
importante que você compartilhe o que aconteceu 
com seus colegas da Escola Sabatina, pois isso dará 
um grande incentivo ao seu professor e aos outros 
colegas. Acima de tudo, Deus ficará feliz por vê-lo 
compartilhando o poder dEle em sua vida.

Meu compromisso — Esta seção envolve sua 
escolha pessoal de guardar todos os princípios 
aprendidos ao longo da lição. Nosso Deus é um 
Deus de amor. Ele nunca vai forçá-lo a obedecer, 
mas aguarda gentilmente que você faça isso. A 
Bíblia nos diz: “Escolham hoje a quem irão servir” 
(Josué 24:15). O segredo da vitória está na vonta-
de humana. 

“Se você lutar a batalha da fé com toda a sua 
força de vontade, certamente será vencedor.”  — 
Mensagens aos jovens, p. 152.

Ao entregar sua vontade a Cristo, você será 
vitorioso em cada momento!

Desafio — É uma parte que está relacionada 
com a lição e foi projetada para fazer você cavar 
em busca da verdade como a um tesouro escondi-
do. Você pode usar as seguintes ferramentas para 
encontrar a resposta: Bíblia, concordância bíbli-
ca, escritos de Ellen White, internet e seus pais.

Seus amigos do Departamento da Escola 
Sabatina
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carta aos pais

Que tipo de conhecimento seus filhos pos-
suem? História bíblica, leitura, escrita, 
matemática, história e ciências naturais 

são alguns temas básicos que todas as crianças 
estudam ou irão estudar. Será que é suficiente 
para os nossos filhos um conhecimento tão bá-
sico da história bíblica? Temos dado a eles um 
conhecimento salvador de Jesus Cristo? “Porque 
esta é a vida eterna: que Te conheçam a Ti só, o 
único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste” (João 17:3).

Será que nossos filhos conhecem a Deus 
como um amigo pessoal que pode ajudá-los a 
resolverem seus problemas, um Pai Celestial 
que pode lhes dar a vitória sobre todo pecado e 
mau hábito? Torcemos para que isso aconteça; 
mas se o conhecimento de Deus dado a eles tem 
sido apenas em nível teórico, e talvez bem difí-
cil de praticar, oramos para que as lições deste 
trimestre, a respeito do caráter de Deus, nos en-
corajem, como famílias, a cavar mais fundo na 
“mina”.

“Se nossa juventude adquirir este conhe-
cimento [acerca do caráter de Deus],   ela será 
capaz de obter tudo que é essencial; porém, se 
não, todo o conhecimento que puder adquirir no 
mundo não irá colocá-la nas fileiras do Senhor.” 
— Fundamentos da educação cristã, p. 543.

À medida que explorarmos com os nossos fi-
lhos o poder, a sabedoria e o amor abnegado de 
Deus; à medida que pesquisarmos Sua natureza 
eterna, Seu cuidado providencial, Sua miseri-
córdia, justiça e mansidão, nos maravilharemos 
com Sua onisciência, onipresença e onipotên-
cia, e seremos surpreendidos e humilhados. Por 
isso, devemos nos lembrar de que:

O amor abnegado é a lei da vida para o Uni-
verso.

Desde a mais humilde folha de grama ao 
mais alto querubim, cada ser vivo serve a algu-
ma outra vida.

Não há nada, exceto o coração egoísta do ho-
mem, que viva para si mesmo. A fim de revelar 
Seu maravilhoso e abnegado amor, Deus enviou 

Seu Filho unigênito para armar Sua tenda próxi-
mo à nossa, para que pudesse nos familiarizar 
ao Seu caráter e vida.

“O Verbo Se fez carne, e habitou entre nós” 
(João 1:14). Qual será o resultado quando permi-
tirmos que Jesus Cristo arme Sua tenda ao nos-
so lado e nos ensine a viver? “O conhecimento 
experimental de Deus e de Cristo:

Transforma o homem à imagem de Deus.
Concede ao homem o domínio de si mesmo, 

trazendo cada impulso e paixão [...] sob o con-
trole das faculdades superiores da mente.

Torna seu possuidor um filho de Deus, um 
herdeiro do Céu.

Conecta sua mente à do Infinito e abre-lhe os 
ricos tesouros do Universo.” — Minha consagra-
ção hoje, p. 108.

Que maravilhoso privilégio nos foi concedi-
do, que pudéssemos comungar com a mente de 
nosso infinito Deus e ser transformados à Sua 
imagem. Continuemos para frente e para cima!

Vamos lutar juntos, como igreja, em todo o 
mundo, para atingir o ideal de Deus por nós e 
nossos filhos. “Além do que o sumo pensamento 
humano pode atingir está o ideal de Deus para 
Seus filhos. Santidade — semelhança com Deus 
— é o objetivo a ser alcançado.” (Educação, p. 
18).

Por favor, leiam o capítulo 44 do livro Teste-
munhos para a igreja, vol. 8, pp. 263-289, inti-
tulado “Um Deus pessoal”, para se inspirarem 
neste trimestre.

Seus amigos do Departamento de Escola 
Sabatina
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UM PAI AMOROSO 

Para memorizar: “Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que 
O temem.” (Salmos 103:13).

Pare e pense: 
Uma amiga acaba de perder o pai num acidente de carro. Ela está muito triste, e sente que não pode 
viver sem ele. Ela precisa de sua ajuda. O que você pode fazer para confortá-la?

Domingo

Lição 1

Lição 1
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Hora de pesquisar  

1   A história de hoje é uma parábola. Pesquise a palavra “parábola” no dicionário. Agora 
responda: quem o pai representa? Leia em Isaías 64:8.

2   Onde o jovem foi parar, e o que ele teve de fazer depois que gastou todo o dinheiro que seu pai 
havia lhe dado? Leia em Lucas 15:14-16 e represente a resposta através de um desenho no espaço 
abaixo.

3   Quais são as consequências do pecado? Leia em Provérbios 5:22 e escreva a resposta com suas 
palavras.

4   Como você trata as coisas que seus pais lhe dão, como dinheiro, roupa, comida, celular e 
brinquedos?

Colocando em prática 

Seus pais trabalham duro para lhe dar comida, roupa, uma casa, educação e prover muitas outras 
coisas das quais você tem necessidade. E você, é cuidadoso com os recursos que recebe deles ou 
é um esbanjador, como o filho pródigo? _________________________________________________

Você já se perguntou como é o seu Pai celes-
tial? E quais as semelhanças e diferenças entre 
Ele e seu pai terreno? Neste trimestre, iremos 
conhecer a Deus como nosso melhor Amigo e 
Pai. Quando conhecermos a Deus como nosso 
Pai celestial, poderemos ajudar alguém como a 
menina de quem falamos no “Pare e pense”. 

A história de hoje nos ensinará como Deus 
reage quando nos afastamos dEle, e o que acon-
tece quando decidimos retornar para Ele. 

Um homem tinha dois filhos. Um dia, o mais 
novo deles pediu ao pai: 

— Pai, dê-me a parte da fazenda que me per-
tence por herança! 

Um filho ingrato
Geralmente, uma herança é recebida pelos filhos 

após a morte dos pais; porém, esse jovem a pediu 
enquanto seu pai ainda vivia! Esse filho se cansou 
de estar sob as ordens do pai. Não apreciava mais o 
amor e o cuidado que tinha, e quis receber logo sua 
parte da herança. Como o pai reagiu? Como você te-
ria reagido se fosse o pai daquele jovem? O homem 
idoso repartiu a herança, e, logo depois, o rapaz mais 
novo fez as malas e saiu de casa. Fora dela, não havia 
ninguém para lhe dizer: “Não faça isso ou aquilo.” Ele 
encontrou amigos interesseiros, e ao lado deles gas-
tou todo o dinheiro comendo, bebendo e festejando. 
O dinheiro que o pai trabalhou tanto para ganhar foi 
esbanjado em poucos meses.  

Esbanjador: 
Aquele que 
esbanja, que gasta 
muito dinheiro 
sem necessidade; 
gastador. Quem 
desperdiça alguma 
coisa ou a deixa 
estragar.
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Segunda-feira

Lição

Voltando para casa
1

?
O jovem que antes tinha sido popular, cheio 

de amigos, agora estava sozinho. As únicas com-
panhias que tinha naquela situação eram os por-
cos. Um dia, enquanto trabalhava com eles, caiu 
em si. Viu que estava sofrendo por causa de sua 
própria tolice. Lembrou-se, então, dos emprega-
dos da casa de seu pai. Eles tinham boa comida, 
uma cama confortável e um bom lar para viver. 
Ele, no entanto, estava desmaiando de fome, en-
chendo a barriga com a lavagem e os restos de 
comida dados aos porcos. 

Tolice: Atitude 
tola ou boba, sem 
pensar; bobeira, 
asneira, idiotice.

Lavagem: Cascas 
e pedaços de 
vegetais, frutas 
e verduras 
estragados, que 
se destinam a ser 
comida de porcos.

De repente, uma mudança ocorreu naque-
le jovem rebelde. Ele decidiu voltar à casa do 
pai para pedir perdão e confessar seu pecado. 
Tremendo de fraqueza e desmaiando de fome, 
correu para casa. Não tinha nada para cobrir 
suas roupas sujas e esfarrapadas, mas engoliu 
o orgulho e se apressou a pedir o lugar de ser-
vo na casa do pai. O que levou aquele jovem 
rebelde a voltar para a casa paterna? 

Hora de pesquisar  

1   O que deu coragem ao filho pródigo para retornar à casa do pai? Primeiro leia em Lucas 
15:17 e 18, e depois marque a resposta no texto abaixo. 
“Miserável como era, o [filho] pródigo encontrou esperança na certeza do amor de seu pai. Foi 
esse amor que o puxou para casa. Então, é a certeza do amor divino que convence o pecador a 
voltar para os braços de Deus.” — Parábolas de Jesus, p. 202.

2   De que forma nosso Pai celestial atrai pecadores para Si? Leia em  Jeremias 31:3 e escreva 
a resposta com suas palavras.

 
Colocando em prática

Como você age depois que peca? Existe uma forma correta e uma errada. Leia o texto abaixo e 
preencha os espaços em branco após as frases com “C” para correto e “E” para errado. 
“Se você enxergar sua pecaminosidade, não espere tornar-se melhor. Quantos há que pensam 
não serem bons o suficiente para irem a Cristo! Você acha que vai conseguir se tornar melhor 
através de seus próprios esforços? [...] A única ajuda para nós está em Deus. Não devemos esperar 
motivos mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. Não podemos 
fazer nada por nós mesmos. Devemos ir a Cristo do jeito que somos.” — Caminho a Cristo, p. 31.

 Preciso ser bom o suficiente para ir a Cristo.
 Devemos ir a Cristo do jeito que somos.
 Preciso me esforçar para conseguir me tornar melhor.
 A única ajuda para nós está em Deus.

Desafio

Quando você se sentir inútil e imprestável depois de pecar contra Deus, o que pode devolver-
-lhe a coragem para voltar e pedir perdão a Jesus? Encontre um versículo da Bíblia que você 
possa usar como uma promessa de aceitação e escreva-o abaixo:
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Uma festa de boas-vindas
Lição

Terça-feira

Caminhando em direção à casa paterna, o fi-
lho pródigo não sabia que alguém aguardava seu 
retorno. Enquanto ainda estava longe de casa, o 
pai o viu à distância. Como o homem idoso sabia 
que seu filho estava voltando para casa? Prova-
velmente, porque ia todos os dias ao portão e ali 
ficava um tempo aguardando o retorno do filho. 
Esse é a forma como o Pai celestial lida conos-
co. Diariamente, aguarda o retorno de meninos 
e meninas que querem parar de desobedecer e 
desejam retornar aos braços dEle. 

Mesmo o filho pródigo estando magro e ves-
tido com farrapos e roupas velhas, seu pai o re-
conheceu. O amor é rápido para ver. Quando o 
pai encontrou o filho, não disse: “Olha a coisa 

1

Hora de pesquisar  

1   Como o Pai recebeu o filho que voltou ao lar? Leia em Lucas 15:20-24 e faça uma lista 
do que aconteceu.
1.  2. 
3.   4. 
5.    6. 

2   O que o amor daquele pai nos ensina sobre o amor de Deus?  
“Mas aquele cujos olhos foram abertos pelo amor de Cristo verá como Deus é cheio de compai-
xão. Não é um ser tirânico, implacável, mas um pai desejoso de abraçar o filho arrependido.” — 
Parábolas de Jesus, p. 204.

3   O que Deus faz com nossos pecados? Salmos 103:13; Isaías 44:22.

Colocando em prática

Como você trata seu irmão ou irmã depois de ter sido machucado por ele ou ela? Você o (a) 
aceita de bom grado e perdoa, assim como o Pai celestial aceita você? 

horrível em que você se transformou. Você é ma-
landro e preguiçoso mesmo; desperdiçou a vida 
e gastou todo o meu dinheiro!”

Pelo contrário, aquele pai sentiu pena do 
filho. Então, correu, abraçou-o e o beijou. Pro-
vavelmente disse: “Estou tão feliz por você ter 
voltado! Tenho esperado você há muito tempo.” 
Esse é o tipo de Pai celeste que temos! Agora, o 
homem idoso tirou dos próprios ombros o manto 
dispendioso e envolveu o filho com ele. O jovem 
chorou, soluçando: 

— Papai, pequei contra o Céu e contra o se-
nhor, e já não sou digno de ser chamado seu 
filho. Por favor, trate-me como um dos seus 
servos. 

Dispendioso: 
caro, rico, 
custoso.
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Frutos da inveja
Como o filho mais velho se sentiu ao ver que 

o irmão tinha voltado para casa? 
O filho mais velho estava trabalhando no 

campo e não sabia que o irmão mais novo havia 
chegado. Então, ao retornar após um dia duro de 
serviço, ouviu música e risos. Ele perguntou a 
um dos servos: 

— O que está acontecendo? 
O criado lhe disse que seu irmão mais novo 

tinha voltado para casa, e que o pai havia prepa-
rado uma festa de boas-vindas para recebê-lo. O 
irmão mais velho ficou muito revoltado, pois não 
conseguia entender por que seu pai teve cora-
gem de dar uma festa para aquele filho ingrato. 

Como você se sente quando seus pais fazem 
algo legal para o seu irmão ou irmã pouco 
tempo depois que os viram desobedecer? 

O pai saiu e convidou o irmão mais velho para 
ir à festa. Mas ele reclamou: 

Quarta-feira

— Puxa vida, meu pai! Tenho servido muitos 
anos ao senhor e jamais o desobedeci, e o se-
nhor nunca pensou em preparar uma festa para 
mim! Porém, foi só meu irmão rebelde chegar em 
casa e o senhor já preparou uma festa. Ele des-
perdiçou a vida, o dinheiro que era seu, e mesmo 
assim está feliz por vê-lo. Eu não entendo! 

O pai tentou explicar:
— Filho, você sempre esteve ao meu lado, e 

tudo o que me pertence também é seu. Venha se 
alegrar comigo, porque seu irmão estava morto 
e reviveu; estava perdido e foi encontrado.

As palavras do pai fizeram com que o irmão 
mais velho ficasse mais chateado e invejoso. Ao 
invés de ir à festa dar um abraço no irmão, ele pre-
feriu ir para a própria casa e ficar sozinho por lá. 

Será que esse filho tinha o direito de se sen-
tir assim? O que você teria feito se estivesse no 
lugar do irmão mais velho?  

Lição 1

Hora de pesquisar  

1   Como o irmão mais velho reagiu quando soube que seu pai estava dando uma festa de 
boas-vindas para recepcionar seu irmão mais novo? Por que ele deveria ter ficado feliz?  

2   Qual é o significado da festa? Quando Deus dará uma festa para nós? Leia em Lucas 15:10 e 
escreva a resposta com suas palavras.
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 
3   Leia o parágrafo abaixo e marque (com a sua cor preferida) oito problemas que o filho mais 

velho tinha. Deixamos destacado o trecho onde está a resposta para ajudá-lo na tarefa.
“Justiça própria não apenas leva os homens a desvirtuar a imagem de Deus, mas os torna insensíveis 
e críticos em relação a seus irmãos. O filho mais velho, em seu egoísmo e inveja, estava pronto a 
vigiar seu irmão a fim de criticar cada ato e acusá-lo pela menor deficiência. Ele detectaria cada 
erro e ampliaria ao máximo cada falta. Assim, tentaria justificar seu próprio espírito implacável. 
Muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Enquanto a alma está enfrentando as primeiras lutas 
contra uma avalanche de tentações, eles permanecem teimosos, obstinados, queixosos e acusa-
dores. Podem se considerar filhos de Deus, mas têm agido de acordo com o espírito de Satanás.” 
— Parábolas de Jesus, p. 210.

Colocando em prática

Com qual dos dois filhos você se parece mais? Você tem se desviado de Deus ou evitado obedecer 
a seus pais, como o filho mais jovem fez? Ou, por outro lado, você é como o filho mais velho, que 
obedecia a Deus e a seus pais só por fora, mas por dentro era crítico, ciumento, egoísta, hipócrita, 
teimoso, obstinado e resmungão?
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Quinta-feiraMinha tarefa
Lição 1

A lição desta semana nos ensinou sobre o 
compassivo amor de Deus quando nos afasta-
mos dEle. Você já se afastou de Deus cometen-
do pecados e desobedecendo? Você já se sen-
tiu sozinho e infeliz depois de ter pecado? Logo 
em seguida, Deus nos chama: “Volte para Mim, 
pois Eu o resgatei” (Isaías 44:22). 

“Não dê ouvidos à sugestão do inimigo para 
se manter longe de Cristo até que se sinta 
melhor, até que seja bom o suficiente para se 
achegar a Deus outra vez. Se você esperar por 
isso, é um tempo que nunca chegará. Quando 
Satanás apontar às suas vestes sujas, repita a 
promessa de Jesus: ‘O que vem a Mim, de ma-

neira nenhuma o lançarei fora” (João 6:37). 
Diga ao inimigo que o sangue de Jesus purifica 
de todo pecado.” — Parábolas de Jesus, pp. 205 
e 206.

Se toda vez que cometer pecado, você “se le-
vantar e ir ao encontro do Pai, Ele andará muito 
longe para encontrar você. Se der apenas um 
único passo, em arrependimento, em direção 
a Ele, Jesus Se apressará para envolvê-lo em 
Seus braços de amor infinito. Seu Pai celestial 
arrancará de você as vestes contaminadas pelo 
pecado. Ele o levará à sala de banquetes, e a 
bandeira com a qual cobrirá você será o amor.” 
(Ibidem, pp. 206 e 207.) 

Meu testemunho

Você pode contar aos seus colegas, na sala de aula da Escola Sabatina, como pôs em prática 
as qualidades do caráter divino que são mencionadas nesta lição.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 1

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo:

 Decido me aproximar de Deus como estou, cheio de pecados, e pedirei Seu perdão e ajuda.
 Quero pedir a Jesus que cubra meus pecados com Sua justiça [agindo corretamente].
 Não quero ser como o filho mais velho, ou seja, hipócrita, ciumento, crítico, egoísta e teimoso.
 Escolho aceitar o amor de Deus por mim.

Desafio

Anote quatro qualidades do caráter de Deus que você aprendeu nesta lição e encontre um versí-
culo da Bíblia para cada uma. 
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
4.__________________________________

Recapitulação 

Recapitule a lição lendo Lucas 15:11-32 com sua família e analise a história. 

“Se você enxergar sua pecaminosidade, não 
espere tornar-se melhor. Quantos há que 
pensam não serem bons o suficiente para 

irem a Cristo! Você acha que vai conseguir 
se tornar melhor através de seus próprios 
esforços? [...] A única ajuda para nós está 
em Deus. Não devemos esperar motivos 

mais fortes, melhores oportunidades ou um 
temperamento mais santo. Não podemos 
fazer nada por nós mesmos. Devemos ir a 

Cristo do jeito que somos.”
Caminho a Cristo, p. 31.
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Sábado

Lição 1

Na grande família da Casa do Pai,
A todo o momento, a todo o instante,

Deus vê com tristeza um filho que vai,
Que deixa sua Casa e na terra distante,

Dissipa e esbanja na vida devassa
Os bens preciosos da herança da graça!

 Na grande família da Casa de Deus,
A cada minuto, a cada segundo,

Deus Pai dá um banquete a todos os seus,
Brindando seu filho que volta do mundo,

Que estava perdido e foi encontrado,
Que volta contrito, depois do pecado!

 Se tu, meu irmão, te sentes igual
Ao filho mais novo que está no evangelho,
Vivendo pras coisas de um mundo banal,

Recorda que em casa há um filho mais velho,
Que junto ao Pai partilha do pão,

Enquanto procuras migalhas no chão!

 Vem, vamos voltar que Deus é Pai
E estende a mão!

Vem, vamos voltar que Deus é paz,
É amor, é perdão!

 Autor: Elizeu Petrelli de Vitor
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Para memorizar: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16).

Pare e pense: 
Seu irmão mais novo tem insuficiência renal. A menos que ele receba o transplante de um rim, morrerá. 
Você é o único doador compatível, e, para salvar seu irmão, vai precisar passar por uma cirurgia séria, 
que pode até mesmo custar sua própria vida. Você ama seu irmão a ponto de correr risco de morte? 

Domingo

Lição 2

Lição 2

DEUS CONOSCO
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Alguém assume um risco
Houve uma emergência. Duas pessoas esta-

vam a ponto de morrer. Se alguém não as res-
gatasse rapidamente, morreriam, e não apenas 
elas, mas toda a família. Houve alguém que 
escolheu arriscar a vida para salvá-las. Ele não 
doou seu rim para salvar aquelas vidas, mas 
doou a Si mesmo. Quem estava morrendo, e de 
que doença? Quem escolheu ser o doador? 

Adão e Eva tinham acabado de desobedecer 
a Deus, pois haviam comido da árvore do conhe-
cimento do bem e do mal e estavam morrendo 
de uma doença chamada pecado. Por terem de-
sobedecido à Lei de Deus, o Céu estava muito 
triste. Jesus decidiu que devia haver uma forma 
de salvá-los; por isso, Se reuniu com Seu Pai 
para conversar sobre isso. Por um longo tempo, 
Jesus e o Pai dialogaram sobre o problema. Cris-
to foi coberto três vezes pela luz gloriosa do Pai. 
Após a terceira vez, Jesus deixou a presença do 

Hora de pesquisar  

1   Por que os anjos se ofereceram como voluntários para morrer pelo homem no lugar de 
Cristo? Leia o texto abaixo e escreva a resposta com suas palavras:

“Os anjos da glória acham seu prazer em oferecer — oferecer amor e incansável cuidado a almas 
caídas e contaminadas.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 21.

2   Jesus contou aos anjos a história do plano da redenção, descrita nas frases abaixo. Colo-
que-as na ordem correta, numerando-as de 1 a 4. 

Deixarei Meu trono no Céu, assim como Minha glória e poder, para ir à Terra como um homem 
humilde.

Morrerei, mas ressurgirei novamente ao terceiro dia para subir ao Pai.

Serei pendurado na cruz como um pecador culpado.

Serei tentado em todas as coisas que provam qualquer menino, menina e adulto, a fim de que 
possa compreendê-los quando são tentados. Passarei fome, sede e Me sentirei sozinho.

Pai. Seu rosto brilhava de amor e alegria. O que 
Pai e Filho decidiram? 

Cristo relatou a conversa aos anjos. Disse-
-lhes que havia traçado um plano com o Pai para 
Se oferecer Sua vida em resgate por Adão e Eva. 
Agora, através dEle, o homem poderia ser per-
doado. Pelo Seu sangue e por Sua obediência à 
Lei de Deus, as pessoas poderiam se reconciliar 
com o Pai novamente e retornar ao Jardim do 
Éden. 

O que os anjos acharam desse plano? No 
início, não ficaram felizes pelo fato de Jesus, 
seu Comandante, precisar morrer. Mas, porque 
Jesus lhes contou acerca do plano da salvação, 
concordaram que não havia outra forma. Colo-
caram-se aos pés de Jesus e disseram: 

— Senhor, queremos morrer pelo homem!
Mas Jesus lhes disse que a vida de um anjo 

não poderia pagar a dívida do pecado.  
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Segunda-feira

Lição 2

Hora de pesquisar

1   Quem se rebelou contra a lei do amor de Deus? Leia em Isaías 14:13 e 14 e escreva os 
degraus que esse ser subiu na escada do egoísmo. Comece de baixo para cima. No degrau 

mais baixo há uma palavra como dica para você completar o exercício.

2   Como sabemos que a forma de Deus agir não seria forçar a vontade dos anjos que seguiram 
Lúcifer na rebelião? Leia em Zacarias 4:6 e escreva a resposta com suas palavras.

Colocando em prática

Você pede para seu irmão (ou irmã) ajudá-lo a cumprir suas tarefas em casa, mas ele nunca está 
disposto a colaborar.
 
“O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus; Ele deseja apenas o serviço de amor. E 
o amor não pode ser expresso por ordens; não pode ser conquistado por força ou autoridade. Somen-
te o amor pode despertar o amor. Conhecer a Deus é amá-lO; Seu caráter deve ser posto em contraste 
com o caráter de Satanás.” — Adaptado de O Desejado de Todas as Nações, p. 22.

A lei de Amor é quebrada

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Enquanto todos os seres criados obede-
ceram por amor, houve perfeita harmonia em 
todo o Universo de Deus. Mas, de repente, 
aconteceu uma mudança nessa felicidade, e 
não foi para melhor. Houve alguém que mu-
dou o sentido da liberdade que Deus havia 
oferecido a Suas criaturas. O pecado surgiu 
com aquele que, abaixo de Cristo, era o mais 
honrado por Deus e o mais poderoso e glo-
rioso entre os habitantes do Céu — Lúcifer, o 
“filho da alva” (Alva é o clarão do amanhecer, 
pouco antes do nascer do Sol).

Aos poucos, ele alimentou o desejo de ser 
glorificado e honrado. O próximo e mais terrível 
passo que ele deu foi desejar a homenagem que 
devia ser prestada somente ao Criador. Assim, 

tentou roubar a dedicação e a lealdade que os 
demais anjos tinham somente para com Deus.

No conselho celestial, os anjos tentaram 
fazer ele mudar de ideia. O Filho de Deus apre-
sentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do 
Criador, mas de nada adiantou. Quando os anjos 
se curvaram perante Jesus reconhecendo Seu 
poder acima de todos, Lúcifer também se pros-
trou, mas seu coração estava cheio de inveja e 
ódio, pois queria mesmo era estar no lugar do 
próprio Deus. Ficava imaginando como os anjos 
obedeceriam as suas ordens com prazer e ale-
gria. Suas vestes não eram brancas e brilhantes? 
Então, por que Cristo devia ser honrado acima 
dele? — Adaptado dos livros História da reden-
ção e Patriarcas e profetas. 

 E
sc

ad
a 

do
 e

go
ís

m
o

subirei



17

Luz em meio às trevas Terça-feira

Hora de pesquisar

1   Enquanto Lúcifer subia às alturas do egoísmo, que passos Cristo deu no sentido con-
trário? Leia Filipenses 2:5-8 e preencha os degraus da escada da abnegação. 

2   Moisés quis conhecer o caráter de Deus. Outra palavra usada para caráter, na Bíblia, é glória. 
Quando Moisés disse a Deus: “Mostra-me Tua glória”, o que Deus respondeu? Êxodo 33:19.

Você já teve um amigo que se voltou contra 
você e espalhou para todos de sua classe coisas 
ruins a seu respeito? Foi exatamente isso o que 
Satanás fez quando foi expulso do Céu. Ele des-
ceu à Terra e fez as pessoas acredita-
rem que Deus é alguém severo e 
implacável. Então, levou-as a 
se rebelarem contra Deus. 
O que o Senhor poderia 
fazer para desmascarar 
as mentiras de Satanás 
e reconquistar o amor 
das pessoas? Como 
você poderia recon-
quistar o respeito de 
seus colegas de classe 
depois que alguém in-
ventou tantas mentiras 
sobre você? Lembre: não se 
deve usar a força. Deus usa 
somente o amor para atrair as 
pessoas a Si. 

Não podemos obrigar ninguém a nos amar. 
O único jeito de fazer alguém acreditar em você 
é demonstrando amor, porque isso faz com que 
todos vejam quem realmente você é, e também 
pode despertar o amor no coração que lhe fez 

mal. Porém, antes de podermos amar uma pes-
soa, é preciso primeiro conhecê-la. Deus teve de 
encontrar uma maneira de levar as pessoas a 
conhecê-lO. Todo mundo precisava ver que o ca-

ráter divino é o oposto do de Satanás. 
Quem poderia revelar o amor e 

o caráter de Deus ao mundo? 
Quem poderia demonstrar 

os princípios do governo 
de Deus? 

Em todo o Univer-
so, havia um único Ser 
que poderia fazer isso 
– Cristo. Só Ele conhe-
cia a amplitude e a 
profundidade do amor 

de Seu Pai, e por isso, 
só Ele poderia revelá-lO 

a toda a humanidade. Ou 
seja, quando o grande reló-

gio do Céu atingiu a hora exata, 
Jesus nasceu como o Filho da Jus-

tiça, trazendo cura em Suas asas. Veio para 
curar corações partidos, lares desfeitos e vidas 
destruídas com Seu eterno amor. Você está 
pronto a experimentar em sua vida esse amor 
que restaura?  

Lição 2

Ele tinha 

Tomou

Fez-Se 

Tornou-Se

Humilhou-Se
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Um resgate caro
Imagine: quando você era um bebê, seus 

pais o amavam muito. Eles contemplavam seu 
pequeno rosto, tremiam só em pensar no que 
poderia acontecer com você quando crescesse. 
Queriam protegê-lo do mal, das doenças, do pe-
cado. E hoje, mesmo sendo mais velho, eles con-
tinuam orando por você e se preocupando com 
sua salvação. Isso porque ainda o amam muito.

Por outro lado, pense no risco que Deus, o 
Pai, assumiu quando enviou Seu Filho ao mundo 
onde Satanás reinava! Assumir um risco signifi-
ca entrar em perigo de perder algo muito impor-
tante. Cristo veio como um bebê indefeso, sujei-
to a todas as fraquezas humanas. Deus permitiu 
que Seu Filho enfrentasse as dores de cada ser 

Quarta-feira

Lição 2

humano e a luta contra o próprio eu, arriscan-
do-Se a sofrer uma perda eterna. Deus enviou o 
Seu Filho unigênito para que o caminho pudesse 
ser facilitado para nós. Alguma vez você já se ar-
riscou por alguma coisa? 

Hora de pesquisar  

1   Quanto a missão de resgate da humanidade custou para Deus? Que preço Jesus teve 
de pagar para que o caráter do Pai fosse revelado? Leia em João 3:16 e marque a alternativa 

correta.
(     ) Um bilhão de dólares
(     ) O valor da Mega-Sena acumulada
(     ) A vida de Jesus

“Disse meu anjo assistente: ‘Vocês pensam que o Pai entregou Seu mui amado Filho sem esforço? 
Certamente não. Mesmo para o Deus do Céu, foi uma luta decidir se deixaria a humanidade culpada 
perecer ou entregaria Seu amado Filho para morrer por ela.” — Adaptado de História da redenção, 
p. 45.

Colocando em prática

1   O capítulo 13 da Primeira Carta de Paulo aos Coríntios é considerado o capítulo bíblico do 
amor. Nele, o amor de Deus é perfeitamente representado. Leia os versículos 4 a 8 e, em seguida, 
retire deles 14 qualidades do perfeito amor. Coloque uma estrela ao lado daquelas que você já 
tem; ore a respeito daquelas pelas quais você ainda precisa trabalhar. 

1 - 8 -

2 - 9 -

3 - 10 -

4 - 11 -

5 - 12 -

6 - 13 -

7 - 14 -

2   Em seguida, mostre essa lista para seus pais, irmãos ou irmãs. Peça-lhes para marcar um 
coração ao lado daquelas qualidades que você ainda precisa trabalhar para desenvolver. 
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Minha tarefa
Se você morasse num belo palácio e tivesse 

muitas riquezas e honra, deixaria tudo isso para 
trás a fim de viver com uma família pobre para 
servi-la? Você deixaria a adoração de milhares 
de seres celestiais para viver com pessoas que 
ririam de você e o odiariam? Desistiria de sua 
natureza perfeita e santa por uma que estava 
enfraquecida por quatro mil anos de pecado? 
Você trocaria sua coroa de glória por uma de 

Quinta-feira

Lição 2

Colocando em prática

Se você quisesse fazer amizade com um novo colega na ESIR da sua igreja, como deveria fazer? 
Na primeira parte da coluna abaixo, apresentamos cinco passos para conquistar um amigo. Na se-
gunda parte da coluna, você vai preencher com os passos que pode dar para se tornar amigo de Deus. 
O primeiro passo é um incentivo para você começar. Pense mais. Se, mesmo assim, você ainda não 
conseguir escrever os demais, desembaralhe as frases abaixo para obter as respostas.

Como fazer um amigo terreno | Como fazer um Amigo Celestial

1 - Dedique tempo para conhecê-lo. 1 - Estude a Bíblia e ore diariamente.

2 - Converse com ele diariamente. 2 - 

3 - Descubra do que ele não gosta. 3 - 

4 - Tenham coisas legais para fazer. 4 - 

5 - Divirtam-se. 5 - 

Respostas: a ganhar almas Ajude, os livros do Espírito de Profecia estude, para Ele seus problemas 
conte, o que Ele faria em seu lugar pergunte.

Meu testemunho

Você pode compartilhar com seus colegas da ESIR, na Escola Sabatina, sua experiência de amiza-
de com Jesus.

espinhos? Foi isso que Cristo fez por nós. Isso é 
o que o caráter de Deus significa: amor. Porque 
Ele nos ama, permitiu que Seu Filho Se entre-
gasse pelo bem de outros, para vê-los felizes. 

Você é assim? Costuma se sacrificar só para 
deixar os outros felizes? Se não, conheça a Deus 
por si mesmo estudando a vida de Jesus. Não se 
contente apenas em ouvir seus pais, o pastor ou 
o professor da ESIR falando sobre Deus.  



20

“Disse meu anjo assistente: ‘Vocês 
pensam que o Pai entregou Seu mui 

amado Filho sem esforço? Certamente 
não. Mesmo para o Deus do Céu, foi uma 

luta decidir se deixaria a humanidade 
culpada perecer ou entregaria Seu 
amado Filho para morrer por ela.”
Adaptado de História da redenção, p. 45.

Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 2

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo:

 Decido escalar a escada da abnegação com Jesus em vez de me jogar no precipício do egoísmo 
com Satanás.

 Decido não obrigar ninguém a fazer as coisas que eu quero. Pela graça de Deus, vou ganhar as 
pessoas por amor.

 Quero imitar o perfeito amor de Deus, praticando na vida os princípios de amor revelados no 
capítulo 13 de 1 Coríntios. 

Desafio

Cristo tem muitos nomes. Um deles é “Emanuel”. Encontre um versículo da Bíblia que explique o 
significado desse nome. 

Recapitulação

Recapitule a lição lendo o livro O Desejado de Todas as Nações, p. 19-26.
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Sábado

Lição 2

Pense nisso!
O que irá acontecer com você caso estude e siga os passos de seu melhor Amigo, Jesus? 

Sua vida se tornará uma cópia da dEle. Você vai se tornar paciente, gentil, amável, amoro-
so, misericordioso e obediente como Ele é. Você terá vitória sobre todo pecado. Você vai se 
tornar um herdeiro com Cristo na Terra renovada. Então, não deixe para depois; inicie sua 
amizade com o Rei do Universo hoje mesmo!

Ache as palavras que estão em negrito no caça-palavras abaixo:

A S D G F G H J K L Ç W E P M

T S A M I G O G F G H J K Q I

P S D G F G H J K L O M G R S

A M Á V E L D G E N T I L S E

C S D G F G H J K L O S X T R

I A R A A S D G F G H E K U I

E S V G M G H J K L U R R N C

N D I Á O S D G F G H I K O O

T S T G R G H J K L L C F P R

E G Ó A O B E D I E N T E Q D

A S R G S G H J K L Z A R R I

S A I A O D G F G H J K M S O

A S A G F G H J K L I D A T S

C R E A S D G F G H J K O U O

A S H E R D E I R O C B A V K

A estátua de Hachikoōna estação de Shibuya em Tóquio.
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Para memorizar: 
“Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti? Majestoso em santidade, 
terrível em feitos gloriosos, Autor de maravilhas?” (Êxodo 15:11).

Pare e pense: 
A ESIR acaba de terminar. Você fica surpreso ao ver outras crianças correndo, gritando e brincando ao 
saírem da sala de aula. O que você deveria fazer?

Domingo

Lição 3

Lição 3

UM AMIGO QUE 
NÃO FALHA
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Um zoológico na igreja?
?Você já visitou uma igreja que mais se pare-

cia com um zoológico? Jesus acabou conhecen-
do uma desse jeito. A semana da Páscoa havia 
chegado. Por ser uma reunião campal, Jerusa-
lém recebia gente de todas as partes da Pales-
tina, e até mesmo de terras distantes. Como 
muitos não podiam levar seus sacrifícios, e, dos 
que levavam, muitos animais eram rejeitados in-
justamente, no pátio do templo mesmo havia um 
comércio de animais.  Você consegue imaginar 
todo aquele ruído e cheiro de fezes e urina do 
lado de fora da porta da igreja? Além disso, o vi-
sitante vendia sua oferta rejeitada por um preço 
baixíssimo e pagava preços exorbitantes pelos 
animais que eram vendidos no templo.

O pior é que todo o dinheiro deveria ser tro-
cado pelo “shekel do templo”, para ser usado 
nas negociações de compra e venda de animais 
para o sacrifício e para as ofertas. Sendo assim, 
os cambistas — negociantes que faziam a troca 
das moedas — tinham a chance de “passar a per-
na” nos pobres adoradores. O dinheiro extra era 
repartido entre os sacerdotes gananciosos e os 
governantes. 

Como você se sente em relação a isso? Sen-
te-se bem em ajudar os outros ou em se aprovei-
tar de circunstâncias? Sempre escolhe o maior 
pedaço de bolo, ajuda nas tarefas mais fáceis da 
casa para ter mais tempo livre no celular, ou fica 
feliz em fazer e dividir o melhor com os outros? 

Reunião campal: 
evento onde os 
participantes 
ficam alojados no 
campo, em suas 
próprias barracas.

Exorbitantes: 
valor muito alto, 
caríssimo, “uma 
fortuna”.

Hora de pesquisar

1   Por que o templo se parecia mais com um zoológico do que com uma igreja? Leia em 
João 2:13 e 14 e responda com suas palavras.

2   Que outra história sobre ganância a Bíblia nos apresenta, e qual foi o resultado? A respos-
ta está em Atos 5:1-11. 
 A história de A_____________________________ e S________________________________.

Um dia, enquanto visitava a avó, um menino notou um belo vaso na sala de estar. Olhando den-
tro dele, viu uma moeda brilhante no fundo. Poucos minutos antes, sua avó havia lhe pedido 
para não brincar naquela sala. O menino foi brincar noutro lugar, mas, quanto mais pensava na 
moeda, mais a queria. Ficou fascinado por ela. Assim, decidiu entrar de mansinho na sala para 
pegá-la. Enfiando a mão dentro do vaso, sentiu a moeda, pegou-a com dois dedos e a apertou 
dentro da mão. Ao tentar tirar a mão, ela ficou presa na boca do vaso. Apavorado, gritou pela 
avó. Ela tentou retirar sua mãozinha, mas não conseguiu. Então, os bombeiros foram chamados 
para ajudar. Eles entenderam o problema e perguntaram ao menino o que ele estava segurando 
dentro da mão. Finalmente, o garoto confessou que havia uma moeda dentro da mão. Só depois 
que a abriu é que pôde ser libertado. Ele achou que estava segurando a moeda, mas ela é que o 
tinha agarrado. 
A Palavra de Deus nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal (1 Timóteo 6:10). O 
dinheiro, em si, não é mau, mas nosso amor por ele é que é ruim. Os sacerdotes e príncipes 
amavam demais o dinheiro, e esse amor os levou a transformar o pátio do templo num mercado.
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Algo deve ser feito
Você acha que os adoradores eram capazes 

de ouvir o sermão no templo com todo aquele 
barulho? Não; o que ouviam era uma negociação 
sem-fim, discussões, o mugido do gado, o arru-
lho de pombos misturado ao tilintar de moedas. 
Entre os adoradores, havia muitos sofredores 
– cegos, coxos, surdos. Alguns eram pobres de-
mais para comprar até mesmo a menor oferta. 
Os pobres, os doentes e os sofredores implora-
vam ajuda aos sacerdotes, mas ninguém os ou-
via. 

Assim que Jesus entrou no templo, viu tudo. 
Não somente percebeu a desonestidade dos sa-
cerdotes e cambistas, mas também notou o dra-
ma dos pobres e doentes. Era preciso fazer algo. 
De repente, Jesus ficou em pé nos degraus do 
templo. Todos notaram indignação, autoridade e 
poder em Seu rosto. Os cambistas tentaram se 
esconder, pois sabiam que Jesus lia seus ganan-
ciosos pensamentos. O tráfico e a negociação 
pararam. Todos se sentiram no juízo final – o dia 
do acerto de contas com Deus. Ao olharem para 
Jesus, viram Sua santidade. Ele falava, e Sua voz 
era clara e ecoava pelo templo. 

Segunda-feira

Lição 3

Hora de pesquisar

1   Para descobrir o que Jesus disse, leia em João 2:16 e coloque as palavras em ordem:
— isto daqui Tirem tudo! de fazer Parem da casa um mercado do meu Pai!

Jesus, então, ergueu um chicote e mandou que os cambistas deixassem o templo. Ele derrubou as 
mesas, e as moedas rolaram pelo chão de mármore, fazendo grande barulho. Ninguém questionou 
o que Jesus estava fazendo; ninguém se curvou para pegar o dinheiro. Jesus não os açoitou, mas, 
para eles, o chicote parecia uma espada flamejante em Suas mãos. Oficiais, sacerdotes e cambistas 
tomaram seus animais e fugiram da presença de Cristo. Até os discípulos ficaram com medo. Será 
que Esse era o mesmo Jesus que conheciam? Cristo sentiu pena dos homens em fuga, pois enten-
deu seu medo, e que ignoravam o que era verdadeira adoração. O templo foi esvaziado do comércio 
profano, e a presença de Jesus o santificou novamente.

2   Por que Jesus ficou tão revoltado com o barulho e a confusão no templo? Habacuque 2:20.

Colocando em prática

Se Jesus fosse visitar sua igreja, como ela estaria no dia da visita? Seria um lugar de barulho, fofoca 
e negócios, ou seria pacífica, tranquila, reverente e santa?
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Reverência e cura
Quando você acha que uma construção se 

torna uma igreja? Quando tem amplas janelas, 
bancos e pátio? Não, ela se torna uma igreja 
quando as pessoas a usam para adorar a Deus. 
É por isso que precisamos manter o respeito e 
a reverência quando entramos numa igreja. 
Teremos um cuidado especial por nossa igreja 
porque é a casa de Deus. E quando adoramos a 
Deus em nosso lar, também devemos ser reve-
rentes? 

“As crianças e jovens nunca devem sentir 
que devem se orgulhar por serem indiferentes e 
descuidados nas reuniões onde Deus é adorado. 
Deus vê todo pensamento ou ação irreverente, e 
tudo é registrado nos livros do Céu. Ele diz: ‘Co-
nheço as tuas obras’. [...] Pratique a reverência 
até que ela se torne uma parte de você.” — Men-
sagens aos jovens, p. 266.

Enquanto os sacerdotes e comerciantes fugi-
ram, os pobres e doentes ficaram. Eles contem-
plaram o amoroso rosto de Jesus. Com lágrimas 
nos olhos, Jesus lhes disse: 

— Não tenham medo; Eu os livrarei, e vocês 
Me glorificarão. Para isso é que Eu vim a este 
mundo.

Terça-feira

Lição 3

Os pobres e sofredores se aproximaram de 
Jesus. 

— Mestre, abençoa-me! — Gritavam. 
Ele ouviu e atendeu cada pedido angus-

tioso, e curou todas as doenças de jovens e 
velhos. O mudo louvou; o cego viu o rosto de 
seu Benfeitor. Você já esteve muito doente? 
Consegue imaginar como seria maravilhoso 
ter sido curado por Jesus? 

Algumas horas depois, lentamente, mas 
com ódio no coração, os sacerdotes e comer-
ciantes retornaram ao templo. Que mudança 
viram! Contemplaram o que Jesus tinha feito 
pelos pobres e doentes, e mesmo assim não se 
arrependeram. Crianças, pais e amigos louva-
vam e glorificavam o Salvador. Foram curados 
no corpo e na alma. Agora, em paz, voltavam 
para casa e contavam a todos a respeito do 
grande amor de Jesus. 

Quando o Rei vier pela segunda vez, você 
fugirá dEle como os sacerdotes e comercian-
tes fizeram, ou há de louvá-lO, como os po-
bres e enfermos? 

Hora de pesquisar

1   O que a purificação do templo nos ensina sobre o caráter de Deus? Leia em Salmos 
48:1 e Salmos 111:9 (na versão NTLH) e preencha os espaços em branco.
 O Senhor é______________________________, ______________________________, 
e ___________________________________.

Colocando em prática

Faça o seguinte experimento: despeje um pouco de água num prato limpo e coloque um pouco 
de orégano sobre ela. Em seguida, pingue algumas gotas de detergente de lavar louça na ponta 
do seu dedo indicador e encoste na água. Veja como o orégano se afasta em direção à borda!
Comparando com a purificação do santuário, qual é o significado prático de cada um dos itens 
abaixo?

O mesmo experi-
mento pode ser visto 
no vídeo seguinte: 

https://youtu.be/
R1XI30hHB9M
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Purificando meu temploQuarta-feira

Há outro templo que Jesus gostaria de lim-
par hoje. Que templo seria esse? É o seu cor-
po. A Bíblia nos diz: “Vocês não sabem que são 
santuário de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em vocês?” (1 Co-
ríntios 3:16). Nosso corpo é 
um templo sagrado para 
o Espírito Santo; por 
isso, não pertence a 
nós. Ele foi compra-
do com o precioso 
sangue de Jesus. 
Assim, é preciso 
manter nosso cor-
po na melhor con-
dição. A Bíblia nos 
diz: “Assim, quer 
vocês comam, be-
bam ou façam qual-
quer outra coisa, fa-
çam tudo para a glória de 
Deus.” (1 Coríntios 10:31). 

Você tem mantido o templo 
do seu corpo limpo, comendo e beben-
do apenas os melhores alimentos, tais como ce-

Lição 3

Hora de pesquisar

1   Quais são as duas razões pelas quais devemos manter o templo do nosso corpo saudá-
vel? Marque a resposta no texto acima. 

 
2   O que acontecerá com aqueles que não mantiverem limpo o templo do seu corpo? Leia em 1 

Coríntios 3:17 e escreva a resposta abaixo.

3   Além do corpo, o que mais é importante ser mantido limpo e saudável? Leia em Romanos 12:2 
e complete a palavra que falta no versículo abaixo.
“Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de 
uma completa mudança da ____________ de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto 
é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.” 
Se você estivesse ajudando sua mãe a pôr a mesa e descobrisse uma mancha num prato, você usaria 
um pano sujo para limpá-lo? Não, mas certamente usaria um pano limpo. Você deve saber que, quan-
do fazemos coisas erradas, nossa mente também fica suja, poluída. Porém, nenhuma pessoa desta 
Terra pode limpar nossos pecados. Só Deus pode perdoá-los, porque Jesus veio ao nosso mundo e 
viveu uma vida perfeita. Assim, podemos ser “purificados” do mal mediante Jesus. Não é algo ma-
ravilhoso? O que você acha que aconteceria se todo mundo mantivesse o templo do seu corpo puro? 
Nossa igreja seria pura.

reais integrais, legumes, verduras, frutas e no-
zes, ou você o polui comendo porcarias cheias 
de açúcar, gordura e sal? 

Além do corpo, Jesus também quer 
limpar sua mente dos maus pen-

samentos, do egoísmo e dos 
maus hábitos. Você dará 

permissão a Ele para que 
possa fazer isso? Ele 

não força a entrada, 
mas diz: “Eis que es-
tou à porta, e bato. 
Se alguém ouvir a 
Minha voz e abrir a 
porta, entrarei em 
sua casa, com ele 

cearei, e ele comi-
go.” (Apocalipse 3:20). 

Você acredita nisso? 
Jesus, o Rei do Universo, 

quer vir e habitar em seu 
corpo e sua mente, e ensinar-

-lhe a mantê-los em perfeito esta-
do e santos para Ele. Por que não abrir a 

porta do coração hoje mesmo? 
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Minha tarefa
Unidos em família, encontrem exemplos na 

Natureza demonstrando que coisas boas podem 
ser extraídas de coisas aparentemente ruins. Por 
exemplo: uma chuva torrencial elimina a sujeira 
de muitas coisas, inclusive do ar. 

Em 1872, uma seca severa impediu que as 
uvas da Califórnia crescessem. Assim, um pro-
dutor decidiu enviar uma caixa de uvas mur-
chas a um mercado em São Francisco, e pediu 
ao gerente que as vendesse por qualquer pre-
ço. Bem, o que uma mercearia poderia fazer 
com uma caixa de uvas murchas? O que o dono 
da mercearia fez? Ele deixou as uvas sob o sol 
por mais alguns dias e... adivinha o que aconte-
ceu? Ele acabou redescobrindo as passas! (Nos 

Quinta-feira

Lição 3

tempos bíblicos, elas já existiam! Pesquise em 
1 Samuel 25:18). O que parecia um desastre 
se transformou numa maravilhosa descoberta. 
Agora, as uvas também podem ser cultivadas 
para produzir passas. 

Deus nos deu uma promessa por meio do 
apóstolo Paulo. Ele escreveu em Romanos 8:28: 
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para 
o bem daqueles que O amam, dos que foram 
chamados de acordo com o Seu propósito.” O 
bem pode brotar do mal, mas devemos amar a 
Deus e nos entregar a Ele antes de Lhe pedir que 
transforme o mal em bem. Às vezes, Deus nos vê 
fazendo coisas ruins. Será que alguma coisa boa 
pode sair de nós? 

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da Escola Sabatina algum plano para manter sua igreja mais pura e 
reverente.



28

Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 3

Meu compromisso

Com a ajuda de Jesus:

 Serei reverente na igreja e durante o culto familiar.
 Tentarei ajudar qualquer pessoa que estiver em apuros, como Jesus fazia.
 Farei tudo o que puder para manter meu corpo saudável.
 A cada dia, pedirei a Jesus que perdoe meus pecados para que eu possa ser limpo.

Desafio

Em uma folha de papel, faça uma lista de tantas coisas quantas puder pensar que irão ajudá-lo 
a manter seu corpo e mente saudáveis. Ponha essa folha num lugar onde possa vê-la a cada dia, 
como um lembrete. Então leia Salmos 150:6. 

Recapitulação

Recapitule a lição, lendo e analisando João 2:12-22 com a sua família.

“As crianças e jovens nunca devem 
sentir que devem se orgulhar por serem 
indiferentes e descuidados nas reuniões 

onde Deus é adorado. Deus vê todo 
pensamento ou ação irreverente, e tudo 

é registrado nos livros do Céu. Ele diz: 
‘Conheço as tuas obras’. [...] Pratique 

a reverência até que ela se torne uma 
parte de você.”

Mensagens aos jovens, p. 266.
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Sábado

Lição 3

Minha casa será chamada Casa de Oração
Anote aqui suas ideias e planos para ajudar na organização da sua igreja.
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Para memorizar: 
“Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os Seus 
juízos, e inescrutáveis os Seus caminhos!” (Romanos 11:33).

Pare e pense: 
Você viajou a pé por muito tempo num dia quente de verão. Agora está morrendo de sede, mas não 
existe água potável nas redondezas. De repente, você vê alguém com um grande galão d’água e decide 
pedir um pouco. O problema é que aquela pessoa não lhe dará água por causa do país onde você nas-
ceu. O que você faria nesse caso?

Domingo

Lição 4

Lição 4

UM AMIGO QUE É SÁBIO
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Como parar o preconceito
?

Preconceito: é 
quando alguém 
desenvolve 
uma opinião 
contra alguém 
ou alguma 
coisa sem uma 
explicação justa. 
Por exemplo: 
uma pessoa diz 
que não gosta 
de determinado 
alimento e dá 
suas explicações 
para isso, 
mas nunca o 
experimentou.

Já teve problemas com pessoas que não gos-
tam de você? Talvez elas nutrissem preconceito 
contra sua família, religião ou cor. Esse era um 
grande problema nos dias de Jesus. Os judeus 

tinham “leis” não escritas que lhes proibiam fa-
zer amizade com samaritanos. Não podiam pe-
dir nada emprestado a eles ou sequer aceitar um 
copo d’água das mãos de um deles. Que inimi-
gos amargos os judeus eram! 

Jesus e Seus discípulos tinham percorrido 
um longo caminho até a Galileia. Quando che-
garam ao vale de Siquém, estavam cansados, se-
dentos e famintos. Jesus parou para descansar 
junto ao poço de Jacó, enquanto os discípulos 
foram comprar comida no vilarejo. O sol quente 
ardia sobre a cabeça de Jesus; por isso, ansiava 
por alguns goles de água fresca. Como não ti-
nha corda e o poço era fundo, teve de aguardar 
alguém chegar para lhe pedir água. Jesus criou 
as nascentes, os rios e os oceanos, mas agora 
precisava esperar pela bondade de um estranho 
para beber alguns goles de água. Se você esti-
vesse com muita sede e tivesse que esperar pela 
água, aguentaria ser paciente como Jesus? 

Hora de pesquisar  

1   Que qualidade de caráter Jesus demonstrou enquanto ficou esperando ao lado do 
poço de água? Leia em João 4:5 e 6 e marque a alternativa correta.
(    ) Rapidez
(    ) Amor
(    ) Paciência

2   Quem chegou ao poço, e como Jesus conseguiu fazer essa pessoa falar com Ele? Leia João 4:7 
e 9, e marque a resposta no texto abaixo. 
“O ódio entre judeus e samaritanos impediu a mulher de ser bondosa com Jesus; mas o Salvador 
estava tentando encontrar a chave daquele coração; assim, com o tato nascido do divino amor, pediu 
ao invés de oferecer um favor. O oferecimento de um favor poderia ter sido rejeitado, mas confiança 
desperta confiança.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 184.

Colocando em prática 

Cite algumas coisas pelas quais você precisou esperar muito tempo. Qual foi sua reação em cada 
um desses momentos?

Desafio

Você gostaria de fazer amizade com alguém da turma da ESIR na sua igreja, mas sabe que essa 
pessoa não gosta de você. Como você poderia quebrar o gelo usando o mesmo método que Jesus 
usou com a mulher samaritana? Use a criatividade.
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Não existe segredo para JesusSegunda-feira

Você já sentiu vontade de saber o segredo 
para fazer amizade com todo mundo? Preste 
atenção em Jesus e em Sua maneira de iniciar 
uma amizade com uma mulher que não gosta-
va dEle. O pedido de um favor deixou a mulher 
curiosa. Ela perguntou: 

— Como me pede água, se Você é judeu e eu, 
samaritana? 

Jesus ativou o interesse dela e depois des-
viou o assunto do tema “preconceito” para algo 
muito mais importante. Ele disse: 

Lição 4

— Se ao menos soubesse que presente mara-
vilhoso Deus tem para você, e quem sou Eu, você 
Me pediria e Eu lhe daria um pouco de água viva!

A mulher não entendeu bem as palavras de 
Cristo, mas notou que eram muito importantes. 
Ela quis saber mais. 

— Mas o Senhor não tem corda nem balde, 
— disse ela — e este é um poço muito fundo! De 
onde o Senhor tiraria essa água viva? 

Jesus comentou um pouco mais sobre isso: 
— Toda pessoa que bebe desta água — disse 

Jesus, apontando para o interior do poço — vol-
tará a ter sede. Mas aquele que beber da água 
que Eu dou nunca mais terá sede. A água que 
Eu dou se tornará uma fonte de água viva dentro 
dele. Ela lhe dará a vida eterna. 

A mulher quis saber imediatamente o que 
era essa água viva, e disse: 

— Senhor, dê-me dessa água para que eu não 
tenha mais sede, e assim não precise voltar aqui 
para tirar mais água.

Você já viu alguém que não gostava de você 
parecer tão empolgado em ouvir o que você tem 
a dizer? Jesus fez isso com a mulher samaritana. 
Mas, antes que Ele pudesse falar sobre a água 
viva, ela precisava saber algo sobre seus peca-
dos e o Salvador. O que será que Ele disse a ela 
em seguida? 

Hora de pesquisar  

1   O que Jesus pediu que ela fizesse, e o que ela respondeu? João 4:16-19.

2   Como a mulher se sentiu quando Jesus falou sobre o passado dela? Por que ela sentiu tanto 
medo? Marque a resposta no texto abaixo. 
“A mulher tremeu. Era como se uma mão misteriosa estivesse virando as páginas do livro de sua vida, 
revelando o que ela queria manter para sempre escondido. Quem era Esse que podia ler os segredos 
de sua vida?” — Adaptado de O Desejado de Todas as Nações, pp. 187 e 188.

Colocando em prática

Como você se sentiria se um estranho começasse a revelar as coisas de sua vida íntima, coisas que 
nem seus pais sabem? 
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Jesus entende Terça-feira

Você já fez algo tão ruim que não quis que 
ninguém soubesse? Isso aconteceu com a mu-
lher samaritana. Ela havia tido vários maridos 
no passado, e sabia que isso não é certo. Po-
rém, agora esse estranho pediu que ela fosse 
buscar o marido. Quem era esse Homem, afi-
nal? Rapidamente, a mulher mudou de assun-
to, esperando sair daquela situação desagradá-
vel. Jesus a deixou falar sobre outra coisa, mas, 
na primeira chance, plantou a verdade no co-
ração dela. Você notou como Jesus era gentil? 
Ele não a obrigou a falar sobre algo que ela não 
queria. No entanto, em Sua gentileza, procurou 
uma oportunidade para dizer o que ela precisa-
va ouvir. 

E você, é gentil e sensível como Cristo ao 
falar com pessoas que não gostam de você? 
Enquanto a mulher continuou a conversa com 
Jesus, ficou encantada com Suas palavras. Ela 
nunca tinha ouvido coisas tão maravilhosas 
dos líderes da sua religião. Jesus mostrou que 
sabia dos pecados passados dela; e, agora, ela 
percebeu que estava sedenta para fazer o que 
era certo. Sabia que a água no poço de Jacó não 

podia matar esse tipo de sede. Mesmo tendo o 
Homem revelado os pecados de sua vida, ela 
ainda sentia que Ele era seu Amigo. Jesus sen-
tiu pena dela, e não a criticou. 

Silenciosamente, a mulher se perguntou: 
“Será que Ele poderia ser o Messias que há mui-
to tempo esperamos?” Então, voltando-se para 
Jesus e contemplando Seu rosto amoroso, disse: 

— Eu sei que o Messias virá. Quando Ele vier, 
vai nos explicar tudo.

Nesse instante, ela estava pronta para ouvir 
sobre a água viva. Estava na hora de saber o que 
era necessário. Contemplando-a com amor, Je-
sus disse: 

— É Ele quem fala com você agora. Sou Eu 
mesmo. 

Jesus era a Água Viva. Ele era o único de 
quem ela precisava para saciar sua sede e pu-
rificar seus pecados. Então, o que ela fez? Creu 
nEle. No mesmo instante em que creu, a água 
da vida brotou em seu coração. O que ela faria 
agora com essa água? O que você teria feito se 
descobrisse que estava conversando com Jesus, 
o Filho de Deus? 

Lição 4

Hora de pesquisar  

1   O que a mulher fez após saber que tinha falado com o Messias? Do que ela se esque-
ceu? Leia João 4:28-30 (na versão NTLH). Em seguida, preencha os espaços em branco com 
as palavras abaixo. 
Messias - cidade - pote
Em seguida, a mulher deixou ali o seu _____________, voltou até a ______________ e disse a 
todas as pessoas: — Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que Ele é o 
___________? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava.

2   Por que as pessoas do vilarejo onde ela morava foram até Jesus para ouvi-lO? Leia em João 
4:40-42 e depois marque a resposta no texto abaixo.  
Há um ditado que diz: “Prefiro ver um sermão do que ouvi-lo”. Essa mulher era uma pecadora. 
Todos na cidade conheciam os pecados dela; mas o encontro com Jesus a transformou. Seus 
pecados foram perdoados; por isso, havia alegria e paz em seu rosto. Ela ficou muito animada 
para contar a outros sobre a água viva que encontrou em Jesus. As pessoas viram que havia algo 
diferente nela, e quiseram saber mais sobre o Homem que mudou sua vida.

3   Por que a mulher foi uma missionária mais eficiente do que os discípulos? Sublinhe a 
resposta. 
“Assim que encontrou o Salvador, a mulher samaritana atraiu outras pessoas a Ele. Ela demons-
trou ser uma missionária mais ativa do que os próprios discípulos. Eles não viram nada em Sama-
ria que mostrasse ser ali um terreno fértil para semear o evangelho. Seus pensamentos estavam 
centrados num grande trabalho a ser feito no futuro. Por isso, não perceberam que ao seu redor 
havia uma safra pronta para a colheita. Porém, através da mulher a quem desprezavam, uma 
cidade inteira foi atraída para ouvir o Salvador. Ela espalhou imediatamente a luz entre os vizi-
nhos.” — Adaptado de O Desejado de Todas as Nações, p. 195.
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Transformando inimigos em amigos
Depois que a mulher voltou à aldeia para 

contar as boas-novas aos vizinhos, os discípulos 
chegaram trazendo comida. Então, pediram a 
Jesus: 

— Mestre, coma, por favor. 
Mas Jesus havia perdido a fome e a sede. 

Embora a mulher, em sua alegria, tivesse se es-
quecido de Lhe dar água, a sede estava saciada. 
Você sabe por quê? Ele disse aos discípulos: 

— Tenho uma comida sobre a qual vocês não 
sabem nada. 

Os discípulos não entenderam direito, e per-
guntaram: 

— Alguém Lhe trouxe algo para comer? 
Jesus respondeu: 

Quarta-feira

Lição 4

— Não. Minha comida é fazer a vontade dA-
quele que Me enviou e terminar Sua obra. 

O que isso significava? Jesus estava muito 
feliz por ter conversado com a samaritana e pelo 
fato de ela ter se tornado Sua grande amiga. 
Ele tinha visto, há poucos instantes, a mudança 
de uma vida de pecado para uma vida de obe-
diência. Ao ajudar aquela mulher, Jesus estava 
fazendo a vontade de Seu Pai, e isso O deixou 
muito feliz. 

E você, se sente tão feliz ao obedecer a seus 
pais como Jesus fazia? A obediência produz 
maior felicidade do que saborear um delicioso 
almoço quando estamos morrendo de fome. Ex-
perimente! Você vai gostar! 

Hora de pesquisar

1   O que a capacidade que Cristo tinha, de descobrir os segredos da mulher, nos ensina 
sobre Deus? Jó 34:21.

(   ) Ele só sabe o que falamos.
(   ) Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos.
“Nunca estamos sozinhos. Temos um Companheiro, quer O escolhamos ou não. Lembrem-se, rapazes 
e moças, que aonde quer que andem e seja lá o que estiverem fazendo, Deus estará ali. Para cada pa-
lavra e ação, existe uma testemunha — o santo Deus que odeia o pecado. Nada do que é dito ou feito, 
até mesmo um único pensamento, pode escapar de Seus olhos infinitos. As palavras de vocês podem 
não ser escutadas por ouvidos humanos, mas são ouvidas pelo Governante do Universo. Ele vê a raiva 
interna da alma quando a vontade é contrariada. Ele ouve os palavrões. Na mais profunda escuridão 
e solidão, Ele está. Ninguém pode enganá-lO; ninguém pode escapar da prestação de contas perante 
Ele.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p. 1153.

2   Nesta lição, aprendemos grandes coisas sobre como Deus é. Seria bom imitá-lO para que pos-
samos até mesmo transformar nossos inimigos em amigos. Leia os versículos abaixo. Ao lado de 
cada um, escreva o que ele diz sobre o caráter de Deus. 
Jó 12:13 

Romanos 11:3 - 

1 Samuel 16:7 (última parte)

Colocando em prática

Em quais das qualidades do caráter de Deus listadas acima você precisa se fortalecer? Coloque 
uma estrelinha ao lado de cada uma. Pense com sua família nas várias formas de praticá-las em 
cada dia desta semana.
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Minha tarefa
Quase um capítulo inteiro da Bíblia foi escri-

to sobre a mulher junto ao poço de Jacó. Por que 
Jesus dedicou tanto tempo a ela? Ele não es-
perava que multidões se reunissem à Sua volta 
para começar a falar. Muitas vezes, começava a 
ensinar com apenas algumas pessoas presen-
tes. Então, uma a uma, paravam e ouviam até se 
formar uma grande multidão. 

Nesta semana, Deus está enviando você 
como um mensageiro dEle. Não, você não pre-
cisa ir até Samaria; você pode pregar em sua 
própria cidade, igreja ou escola. Deus está pe-
dindo que aplique o que aprendeu nesta lição, 

Quinta-feira

encontrando alguém que não curta muito você, 
sua família ou sua religião. Depois, ore: “Jesus, 
Tu sabes como alcançar pessoas assim. Mostra-
-me como posso me tornar amigo delas. Tu co-
nheces os segredos, pois conquistaste o coração 
da mulher no poço.” 

Após orar, pense no que poderia fazer para 
transformar um inimigo em amigo. Debata com 
seus pais; então, comece a agir. Esse mesmo 
Jesus que tinha a chave do coração da mulher 
samaritana pode lhe dar a chave para alcançar 
outras pessoas. 

Lição 4

Meu testemunho

Compartilhe com os colegas de classe na ESIR o seu progresso em transformar inimigos em amigos.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 4

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo:

 Decido ser paciente, mesmo quando estiver com fome, sede e cansaço.
 Escolho confessar meus pecados secretos a Jesus, pedir perdão e orar em favor de uma mudança 

na vida.
 Decido ser altruísta como a samaritana e compartilhar com os outros o que Jesus fez por mim.
 Desejo imitar as qualidades do caráter de Jesus aprendidas nesta lição.

Desafio

Para tentar transformar um inimigo em amigo, você precisará de três chaves especiais para aju-
dá-lo a destrancar o coração dessa pessoa. Encontre-as no capítulo 1 de Tiago e escreva-as abai-
xo.
1. 
2. 
3. 

Recapitulação

Recapitule e debata a lição lendo João 4:1-42 com sua família.

“Assim que encontrou o Salvador, a mulher samaritana 
atraiu outras pessoas a Ele. Ela demonstrou ser uma 
missionária mais ativa do que os próprios discípulos. 
Eles não viram nada em Samaria que mostrasse ser 
ali um terreno fértil para semear o evangelho. Seus 

pensamentos estavam centrados num grande trabalho 
a ser feito no futuro. Por isso, não perceberam que ao 

seu redor havia uma safra pronta para a colheita. 
Porém, através da mulher a quem desprezavam, uma 

cidade inteira foi atraída para ouvir o Salvador. Ela 
espalhou imediatamente a luz entre os vizinhos.” 

Adaptado de O Desejado de Todas as Nações, p. 195.
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Sábado

Lição 4

Teste seu conhecimento sobre águas
1. Porque Moisés jogou uma árvore na água? Êxodo 15:22 a 27.

2. Em qual rio aconteceu um milagre com o ferro do machado? 2 Reis 6:1-6.

3. Em qual lugar o servo de Abrão encontrou a esposa para Isaque? Gênesis 24:1 a 26.

4. Onde Elias estava quando foi sustentado com pão pelos corvos? 1 Reis 17:1-7. 

5. Qual mar se abriu pelo poder de Deus? Êxodo 14:21 e 22.
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Para memorizar: 
“Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente 
da Tua herança?” (Miqueias 7:18).

Pare e pense: 
Você está se sentindo muito culpado por algo errado que fez. Não consegue dormir, comer ou até es-
tudar por causa da preocupação. Além de se sentir assim, você está muito doente. Já foi a todos os 
médicos da cidade, mas ninguém pôde ajudá-lo. O que você deveria fazer?

Domingo

Lição 5

Lição 5

UM AMIGO QUE 
AMA PERDOAR
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Sem esperança
Havia um homem que estava paralisado e ti-

nha perdido toda a esperança de melhorar. Ele 
foi a todos os sacerdotes da cidade para se livrar 
da culpa, e a todos os médicos. Os médicos dis-
seram: 

— Sua doença não pode ser curada. 
Os sacerdotes disseram: 
— Não podemos ajudá-lo a se livrar da culpa. 

Você terá de sofrer a ira de Deus. 
O pobre homem não tinha esperança, e esta-

va prestes a desistir de tudo quando alguém lhe 
falou a respeito de Jesus. Ele soube que outros, 
que eram tão pecadores e doentes quanto ele, 
foram curados. Seus amigos lhe disseram que 
talvez Ele também pudesse aliviá-lo. 

O homem ficou animado por um tempo, mas 
depois se lembrou por que havia ficado doente. 
Sua doença tinha sido causada por alguns pe-
cados terríveis que ele havia cometido. E se o 
Médico não quisesse ajudar um homem doente 
e pecador como ele? Esse homem queria muito 
mais se livrar do pecado do que ser curado. Se 
pudesse ver Jesus e saber que seus pecados se-

riam perdoados, nem se importaria em morrer. 
Não havia tempo a perder; sua carne já es-

tava se decompondo. O que ele deveria fazer? 
O que você teria feito se estivesse morrendo de 
uma doença terrível e se sentisse culpado por 
seus pecados? 

Hora de pesquisar  

1   Você já ficou desesperado para ver alguém muito importante? O doente estava deses-
perado para ver Jesus. Que coisa estranha ele e seus amigos fizeram para que pudessem ver 
Jesus rapidamente? Leia em Marcos 2:2-4 e marque a resposta correta.
(     ) Empurraram as pessoas que estavam atrapalhando a passagem.
(     ) Fizeram um buraco no telhado da casa e passaram a cama do doente pelo meio dele.
(     ) Chamaram Jesus para que fosse até eles.

2   A sala onde Jesus pregava estava lotada; só havia espaço para Ele ficar em pé. Alguns dos fa-
riseus a quem o homem tinha pedido ajuda também estavam lá. Como Jesus agiu quando o doente 
e seus amigos interromperam o sermão? Pesquise em Marcos 2:5 e escreva a resposta com suas 
palavras.

“O Salvador contemplou o rosto triste e viu aqueles suplicantes olhos fixos nEle. Entendeu o caso; Ele 
havia atraído a Si aquele espírito confuso e angustiado. Enquanto o paralítico ainda estava em casa, o 
Salvador havia implantado a certeza em sua consciência.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 268.

Colocando em prática

Se alguém o interrompesse no meio de uma conversa importante, você agiria com paciência e 
amor, como Jesus fez?
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Música para os ouvidos
O que aconteceu depois que Jesus perdoou 

os pecados do paralítico? O peso que havia no 
coração daquele homem angustiado sumiu. Ele 
tinha paz e perdão. Seu rosto estava brilhando, 
e a dor em seu corpo desapareceu. As pessoas 
na sala não podiam acreditar. Os sacerdotes se 
lembraram de como o homem os havia procura-
do e pedido ajuda. Lembraram-se de como não 
lhe deram esperança nem simpatia alguma. 
Agora, ficaram revoltados pelo fato de Jesus 
ter perdoado os pecados do homem. Jesus leu 
a maldade no coração deles e voltou-Se para o 
homem, dizendo: 

Segunda-feira

Lição 5

— Levante-se, pegue sua cama e volte para 
casa. 

O homem pulou da cama feito um menino. O 
sangue circulava por todo o corpo. Cada órgão 
estava saudável agora. A mente e o corpo desse 
homem foram curados por Cristo. Hoje em dia, 
há milhares de pessoas doentes, vivendo uma 
vida de pecado e desobediência. Na verdade, 
essa é a causa do mal-estar delas. Muitas não 
alcançarão a cura até que seus pecados sejam 
perdoados. 

Hora de pesquisar  

1   Como Jesus convida a cada um de nós que carrega sobre os ombros o fardo do pecado? 
Leia Mateus 11:28 e 29 (na versão NTLH). Em seguida, preencha os espaços em branco.

“Venham a Mim, todos vocês que estão ____________________ de carregar as suas pesadas cargas, 
e Eu lhes darei ______________. Sejam Meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e 
tenho um coração humilde; e vocês encontrarão descanso.

2   Procure os versículos bíblicos abaixo e escreva duas qualidades do caráter de Deus que estão 
relacionadas com essa história bíblica. 

Miqueias 7:18 _____________________________________________________________________

Salmos 103:12 ____________________________________________________________________

Colocando em prática 

Pense em alguns pecados que têm sido um fardo em sua vida e você deseja entregar a Jesus.
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Vitória sobre o inimigo Terça-feira

Um jovem conseguiu um emprego como aju-
dante de meio-período nos correios, depois das 
aulas na escola. Alguns dias mais tarde, sumiu 
dinheiro da gaveta do caixa. Após o sumiço de 
mais dinheiro, um inspetor apareceu para inves-
tigar. Ele pediu a todos os funcionários que mos-
trassem as mãos diante de uma luz roxa especial, 
e explicou que no dia anterior uma parte do di-
nheiro tinha sido tratada com produtos químicos 
invisíveis. Quem tocasse no dinheiro ou o pegasse 

Lição 5

Hora de pesquisar  

1   O que Números 1 e João 1:9 nos dizem sobre pecado?

2   Leia os versículos abaixo. Com suas próprias palavras, escreva o que precisamos fazer para 
alcançarmos o perdão.

Isaías 55:6 e 7

Lucas 14:33

teria uma mancha nas mãos que não poderia ser 
removida com água nem sabão. Todos ficaram 
surpresos ao ver as mãos do jovem brilhando sob 
a luz. Tudo o que ele pôde dizer foi: 

— Eu tentei lavar, mas não funcionou. 
Sempre que pecamos, assim como o jovem 

funcionário dos correios, o homem paralítico 
e os fariseus, nossa vida carrega as marcas do 
pecado. Nada pode esconder nossos pecados de 
Deus. 

Progresso: Cres-
cimento, aumen-
to, modificação 
para melhor ou 
para pior, desen-
volvimento.

?
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O perdão deixa todo mundo felizQuarta-feira

O que as pessoas disseram quando viram 
o paralítico curado? Parecia que o Céu estava 
aberto com toda a sua glória sobre elas. O ho-
mem curado passou perto delas, agradecendo 
a Deus a cada passo. Ele carregava sua cama 
como se levasse uma pena. As pessoas se afas-
taram e lhe abriram espaço. Elas o contem-
plavam sem acreditar que esse era o mesmo 
homem que tinha sido baixado pelo buraco no 
telhado. As pessoas sussurraram: 

— Nossa! Vimos coisas estranhas e maravi-
lhosas hoje! 

O que havia de tão estranho e maravilhoso 
no que viram? Quando Jesus perdoa nossos pe-
cados e nos concede Sua paz, coisas estranhas 
acontecem mesmo. Nossa fisionomia e nosso 
modo de agir ficam diferentes. Nossa tristeza se 
transforma em alegria; nossa impaciência em 
paciência, e nossas reclamações se transfor-
mam em contentamento. 

Lição 5

Hora de pesquisar  

1   O que devemos fazer em relação a perdoar os outros antes de Deus conceder Seu perdão 
a nós? Encontre o versículo na Bíblia. Ele está na oração do Senhor.

2   Use o texto abaixo para responder as seguintes perguntas: A. O que o inimigo tenta fazer para 
nos impedir de buscar o perdão divino?  B. Quais são as duas armas que podemos usar para 
lutar contra ele? 

A.________________________________________________________________________

B.________________________________________________________________________

“Ele [o inimigo] nos fará pensar que nossos erros e transgressões são tão graves que o Senhor não 
levará em consideração nossas orações e não nos abençoará nem nos salvará. Em nós mesmos, não 
podemos ver nada além de fraqueza, nada que nos recomende a Deus, e Satanás nos diz que não 
adianta; não podemos remediar nossos defeitos de caráter. Quando tentamos nos aproximar de Deus, 
o inimigo sussurra: ‘Não adianta você orar; você não fez aquela coisa má? Você não pecou contra Deus 
e traiu sua própria consciência?’ Mas podemos dizer ao inimigo que ‘o sangue de Jesus Cristo, Seu 
Filho, nos purifica de todo pecado’ (1 João 1:7). Quando sentimos que pecamos e não podemos orar, 
então essa é a hora certa para orar.” — O maior discurso de Cristo, p. 115.

Colocando em prática
 
Alguma vez você já sentiu que não podia orar a Deus porque se considerava um dos piores pecado-
res? Retire do texto acima a promessa que você pode usar quando se sentir assim.

As pessoas viram que você tem agido diferen-
te desde que entregou seu coração a Jesus? 

Quando o paralítico voltou para casa, todos 
ficaram felizes. Seus familiares o viram carre-
gando a cama em que estava deitado poucas ho-
ras antes. Todos se reuniram ao redor dele com 
lágrimas de alegria. Ele era um homem saudável 
agora. Aqueles braços sem vida movimentavam-
-se rapidamente. A pele, antes pálida e seca, 
estava saudável e rosada agora. Ele andava com 
passo firme. Alegria e esperança transpareciam 
do seu rosto. 

Você gostaria de ter a energia, a felicidade e 
a paz do paralítico? Vá até Jesus agora mesmo e 
confesse todos os seus pecados. Peça-Lhe poder 
e capacidade para obedecer. Em seguida, aguar-
de e veja as coisas maravilhosas que também 
acontecerão com você. 
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Quinta-feira

Lição 5

Meu testemunho

1   Leia o Salmo 103 e anote os versículos que mencionam perdão e misericórdia. Em se-
guida, use uma concordância bíblica para encontrar outro capítulo na Bíblia que fale sobre 
perdão.

 
2   Pense em alguém que você magoou no passado e a quem não pediu perdão. Vá até essa(s) pes-

soa(s), confesse seu(s) erro(s) e, em seguida, peça-lhe(s) perdão.

Meu testemunho

No próximo sábado, compartilhe com seus colegas da ESIR sua experiência em perdoar outros, e 
como se sente sabendo que Jesus perdoa você.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 5

Meu compromisso

 Pedirei a Deus que perdoe todos os meus pecados.
 Quando os outros me prejudicarem, decidirei perdoá-los e não guardar mágoa contra ninguém.
 Escolherei lutar contra o inimigo usando as Escrituras como arma de defesa quando ele tentar 

me convencer de que sou pecador demais para ir a Cristo.

Desafio

O paralítico e seus amigos possuíam algo que possibilitou a cura. O que era? (Dica: a resposta 
encontra-se em Hebreus 11.)

Recapitulação

Recapitule a lição lendo Marcos 2:1-12 com a sua família.

“Quando tentamos nos aproximar de Deus, 
o inimigo sussurra: ‘Não adianta você 

orar; você não fez aquela coisa má? Você 
não pecou contra Deus e traiu sua própria 

consciência?’ Mas podemos dizer ao inimigo 
que ‘o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos 
purifica de todo pecado’ (1 João 1:7). Quando 
sentimos que pecamos e não podemos orar, 

então essa é a hora certa para orar.”
O maior discurso de Cristo, p. 115.
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Sábado

Lição 5

Salmo 32 - Confissão e perdão 
Poesia de Davi

1 Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga!

2 Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age 
com falsidade!

3 Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia 
inteiro.

4 De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram 
como o sereno que seca no calor do verão.

5 Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi 
confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados.

6 Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. 
Assim, quando a grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles.

7 Tu és o meu esconderijo; tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua 
salvação, pois me tens protegido.

8 O Senhor Deus me disse: “Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir; 
eu vou guiá-lo e orientá-lo.

9 Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser 
guiados com c bresto e rédeas para que obedeçam.”

10 Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são 
protegidos pelo seu amor.

11 Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa 
daquilo que o Senhor tem feito! Cantem de alegria, todos vocês que são 

obedientes a ele!

(NTLH)
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Para memorizar: 
“Toda boa dádiva e todo presente perfeito vêm de cima, pois descem do Pai das luzes celestiais, com 
quem não há mudança nem sombra de variação” (Tiago 1:17, Versão Fácil de Ler).

Pare e pense: 
Existe um vizinho rico que sabe que você é um cristão. Ele vê que você é feliz e parece ter algo que ele 
mesmo não tem. Um dia, vem e lhe pede uma opinião: “O que eu devo fazer para alcançar a alegria e a 
felicidade que você tem, e ter a certeza de que serei salvo?” O que você diria a ele?

Domingo

Lição 6

Lição 6

UM AMIGO QUE AMA 
DAR PRESENTES
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A pergunta mais importante
Um grupo de pessoas estava parado ao redor 

de Jesus e observava enquanto Ele abraçava as 
crianças e lhes dava uma atenção especial. Je-
sus disse ao povo: 

— Deixem as crianças virem a Mim, e não as 
proíbam! 

Assim, Ele continuou a dizer que, se os adul-
tos quisessem ser salvos, deveriam se tornar 
como crianças pequenas. 

Em pé, na multidão, havia um jovem rico. Ele 
viu o quanto Jesus abraçava e amava as crian-
ças. Naquele momento, também quis ser ama-
do pelo Mestre. Após passar um tempo com as 
crianças, Jesus começou a caminhar em direção 
a outra aldeia. O jovem ficou para trás, pensan-
do. Agora, vendo que Jesus Se foi, correu atrás 
dEle e se ajoelhou aos Seus pés. 

— Bom Mestre, — disse ele — o que devo fa-
zer para herdar a vida eterna? 

Jesus lhe disse: 
— Não matarás; não cometerás adultério; 

não furtarás; não dirás falso testemunho; honra 
a teu pai e tua mãe; amarás o teu próximo como 
a ti mesmo. 

Que mandamentos Jesus pediu ao jovem 
para guardar? 

Hora de pesquisar  

1   Que resposta o jovem deu a Jesus? Por que o moço não ficou satisfeito com a resposta? 
Mateus 19:20.

2   Você acha que o jovem príncipe era sincero? Será que ser sincero é suficiente? Mateus 19:21. 
Sublinhar a resposta.  
 
“A prova da sinceridade não se encontra em palavras, mas em atos. Cristo não diz a ninguém: ‘O que 
você fala é mais do que outros?’, mas ‘O que você faz é mais do que outros?’ As palavras dEle es-
tão cheias de significado: ‘Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem’ (João 
13:17). As palavras não têm valor a menos que sejam acompanhadas de ações correspondentes.” — 
Parábolas de Jesus, p. 272.

Colocando em prática: 

Como você pode saber se as pessoas são cristãs de verdade? Você se diz cristão apenas pelo nome 
(título) ou o é em palavras, pensamentos e ações?
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A escolha erradaSegunda-feira

Lição 6

Cristo contemplou o rosto do jovem como se 
estivesse lendo toda a sua vida. Ele o amou e 
quis ajudá-lo. Viu naquele jovem um grande dis-
cípulo, caso Lhe entregasse o coração. Porém, 
antes disso, o rapaz precisava passar por uma 
grande mudança na vida. 

Antes que o moço pudesse se tornar obreiro 
de Jesus, teria de ser provado. Portanto, Jesus 
lhe disse: 

— Ainda falta uma coisa para você.
O que faltava ao jovem? Ele disse que guar-

dava todos os mandamentos desde que era uma 
criança. Na verdade, ele precisava do amor de 
Deus em seu coração. Guardava os mandamen-
tos, mas isso não era suficiente. A menos que 
obedecesse aos mandamentos com amor, não 
estaria obedecendo a eles. Esse era o problema 
do jovem. E você? Obedece aos dez mandamen-
tos porque ama a Jesus ou porque é obrigado a 
fazê-lo? Você obedece a seus pais por amor ou 
por medo? 

Hora de pesquisar  

1   Leia Josué 24:15. Em seguida, coloque em ordem as seguintes palavras para ver o tipo 
de teste que Jesus aplicou ao jovem rico. 

DEVERIA   A    QUEM   ELE   SERVIR?

2   Como o moço se saiu no teste que Jesus lhe aplicou?  

“O jovem rapidamente compreendeu tudo o que as palavras de Cristo queriam dizer e ficou muito 
triste. Ele queria o tesouro celestial, mas também as vantagens que suas riquezas lhe trariam. Ele 
desejava a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o sacrifício. O custo da vida eterna parecia 
grande demais, e ele se foi, triste, ‘porque possuía grandes riquezas’.” — O Desejado de Todas as 
Nações, p. 520.

3   Por que não podemos servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo, e ainda sermos salvos? Ma-
teus 6:24.

 
 

Colocando em prática: 

Como você se sente quando seus pais lhe pedem para abandonar algo de que gosta, mas que pode 
impedir sua salvação?
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Ricos e camelos Terça-feira

Qual era o problema do jovem? Por que ele 
estava triste por ter de desistir de todas as rique-
zas para seguir a Jesus? Ele era um membro do 
famoso conselho dos judeus (Sinédrio). Satanás 
o estava apresentando a possibilidade de con-
seguir um bom emprego no futuro. Esse homem 
não queria apenas o Céu, mas também as rique-
zas deste mundo. Seu dinheiro era um ídolo, e 
ele amava mais às riquezas do que a Deus. 

Jesus quer nos ensinar uma lição através 
dessa história. Somente se dissermos “Senhor, 
tudo o que tenho e tudo o que sou é Teu” é que 
poderemos ser filhos de Deus. 

O jovem disse: 
— Não, Jesus, eu não posso entregar-Lhe tudo. 

Lição 6

Temos dito o mesmo? Quais são algumas coi-
sas das quais Jesus pediu para você desistir por 
amor a Ele? Amigos do mundo? Alimentos pre-
judiciais à saúde (porcarias)? Diversões munda-
nas? Roupas do mundo? Música mundana? 

Por que Deus permitiu que o jovem enrique-
cesse? Por que Deus nos dá talentos e oportu-
nidades? Especialmente para que possamos 
ajudar os outros. Há uma canção: “Alegria é a 
bandeira que é levada ao castelo do meu cora-
ção quando o Rei mora lá.” 

Ao colocar Jesus em primeiro lugar, primei-
ramente os outros, e depois você, serão verda-
deiramente felizes. 

Hora de pesquisar  

1   O que Mateus 19:23 e 24 quer nos dizer sobre as pessoas ricas? O que isso significa?

2   Leia o versículo 26 e preencha os espaços em branco para mostrar o que Jesus pode fazer às 
pessoas ricas.
Jesus olhou para eles e respondeu: — Para os seres humanos, isso não é possível; mas, para Deus, 
tudo é______________________________________.

Colocando em prática

Não importa se nossa família tem pouco ou muito dinheiro, todos nós nascemos ricos. Talentos 
como cantar, tocar instrumentos, falar e muitos outros são riquezas que nos acompanham desde 
o nascimento. Perfeita saúde também é uma grande riqueza. Quais são alguns talentos e riquezas 
que Deus lhe deu e espera que você compartilhe com outros?
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Dar ou receberQuarta-feira

Você já se perguntou como seria o Céu? É um 
lugar onde todo mundo gosta de doar. O espírito 
de doação é o espírito do Céu. Deus amou tanto 
o mundo que deu o Seu Filho unigênito. Cristo 
Se entregou por nós quando morreu na cruz. Os 
anjos se doam a nós diariamente quando nos 
protegem, guiam e ajudam. Eles amam nos aju-
dar em nosso preparo rumo ao Céu. 

Você prefere dar ou receber um presente? Os 
seres celestiais amam dar presentes. Os seres 
terrestres amam receber. O texto desta sema-
na nos diz que “Toda boa dádiva e todo presente 

perfeito vêm de cima, pois descem do Pai das lu-
zes celestiais”. 

Se o espírito do Céu é doar, então qual é o 
espírito deste mundo? É egoísmo, só “venha a 
mim”. As pessoas nesta Terra nunca estão sa-
tisfeitas; querem mais e mais coisas para si. 
Mas a Bíblia nos diz que “coisa mais abençoada 
é dar do que receber”. Reúna-se com sua fa-
mília e discuta com eles o que você pode com-
partilhar com outras pessoas. Seu tempo, com-
paixão e gentileza? Seus talentos? Analisem e 
decidam. 

Lição 6

Hora de pesquisar  

1   Que qualidades de caráter Deus quer que aprendamos nesta lição? Faça uma lista delas 
e, em seguida, encontre um versículo da Bíblia para uma delas.

2   Escreva três bênçãos que recebemos por doar, assim como nosso Pai celestial. 
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
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Minha tarefa Quinta-feira

A pequena Jessica queria brincar no balan-
ço. O pai parou o que estava fazendo para balan-
çar a menina. 

— Segure firme! — Ele disse, enquanto a em-
purrava. 

Jessica segurou o assento em vez de se agar-
rar à corda, e caiu. 

— Filha, segure as cordas com as mãos! — 
Disse o pai, mas ela não obedeceu às instruções 
e caiu outra vez. 

— Jessica! — Explicou o pai. — Você tem que 
se agarrar às cordas com as mãos, ou cairá no-
vamente. 

Lição 6

Meu testemunho

Você pode compartilhar com seus colegas da ESIR suas experiências em doar seu tempo e talentos 
a outros.

— Mas eu não quero fazer assim! — Respondeu, 
choramingando, e continuou a cair até que obedeceu. 

Alguns de nós agimos igual à Jessica quando 
o assunto é ser cristão. Queremos fazer as coi-
sas do nosso jeito em vez de seguirmos as ins-
truções divinas. Mas, se quisermos ser salvos, 
devemos fazer tudo conforme Deus pede ao co-
mermos, bebermos, brincarmos, trabalharmos e 
ajudarmos a outros. 

Veja de quantas maneiras você pode se doar 
mais a Jesus e a outras pessoas em sua igreja, 
em sua casa ou na escola. Escreva abaixo como 
os outros reagem ao seu serviço. 
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 6

Meu compromisso

Com a ajuda de Jesus:

 Não farei com que minhas posses, amigos ou talentos sejam mais importantes que Jesus.
 Decido ajudar outros com meu tempo, talento e dinheiro.
 Irei colocar Jesus em primeiro lugar, meu próximo em segundo e eu em terceiro.

Desafio:

Encontre uma referência no Novo Testamento que mencione um homem rico que voluntariamente 
desistiu de tudo para que pudesse seguir a Jesus. [Dica: ele morava em Jericó.]

Recapitulação

Recapitule a lição lendo Mateus 19:16-22 e Marcos 10:17-22 com a sua família. 

“O jovem rapidamente compreendeu tudo 
o que as palavras de Cristo queriam dizer 

e ficou muito triste. Ele queria o tesouro 
celestial, mas também as vantagens que 
suas riquezas lhe trariam. Ele desejava 

a vida eterna, mas não estava disposto a 
fazer o sacrifício. O custo da vida eterna 

parecia grande demais, e ele se foi, triste, 
‘porque possuía grandes riquezas’.” 

O Desejado de Todas as Nações, p. 520.
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Sábado

Lição 6

Preencha as palavras-cruzadas sobre LIVROS DA BÍBLIA
Horizontais
3 - Livro escrito por um médico. LUCAS
5 - Livro de poesias e hinos. SALMOS
6 -  Livro que conta a história de um homem que ficou muito doente e perdeu tudo o que tinha: filhos, 
riquezas, saúde. JÓ
9 -  Livro sobre a experiência de uma rainha. ESTER
10 -  Conta a história da conversão de Saulo. ATOS

Verticais
1 -  Livro que contém a galeria dos heróis da fé. HEBREUS
2 -  Primeiro livro da Bíblia. GÊNESIS
4 -  Último livro da Bíblia. APOCALIPSE
6 -  Em que livro está registrada a história de Sansão? JUÍZES
8 -  Conta a história de duas mulheres viúvas. RUTE

1

3 4

5

6

8

10

9

2
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Para memorizar: 
“Tu me dás o Teu escudo de vitória; Tua mão direita me sustém; desces ao meu encontro para exaltar-
-me” (Salmos 18:35).

Pare e pense: 
Você está participando de uma festa que prepararam para homenageá-lo. Outro convidado critica seu 
amigo organizador (ou amiga) durante a festa. O que você faria? Deixaria para lá ou defenderia o amigo 
(ou amiga)?

Domingo

Lição 7

Lição 7

UM AMIGO AMÁVEL
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Um presente como forma de agradecimento
Se você fosse curado de uma doença terrível 

como a hanseníase (lepra), como agradeceria 
o médico? Talvez desse dinheiro a ele por tê-lo 
curado. Se você não tivesse dinheiro, poderia 
dar um bom jantar em sua homenagem. Dessa 
forma, todos os seus amigos e vizinhos pode-
riam conhecê-lo. 

Foi exatamente isso que Simão de Betânia 
fez depois que Jesus o curou da lepra. Enquan-
to Jesus visitou Betânia pela última vez com os 
discípulos, Simão ofereceu um banquete a Ele. 
Muitos judeus importantes estavam lá, alguns 
dos quais eram inimigos de Jesus. 

Lázaro, que havia sido ressuscitado, também 
estava no banquete com suas irmãs Maria e 

Marta. Enquanto Marta estava ocupada servin-
do os convidados, Maria ouvia silenciosamente 
as palavras de Jesus. Ela amava muito a Jesus, 
pois era um amigo especial que lhe havia per-
doado todos os pecados e trazido seu irmão Lá-
zaro de volta à vida. Agradeceu a Jesus por tudo 
que havia feito por ela e sua família; agora, quis 
mostrar seu amor a Ele. Muitas vezes, ouviu Je-
sus falando sobre a morte que se aproximava, e 
isso a deixou muito triste. Então, quis fazer algo 
muito especial por Ele antes de Sua morte. 

Se você fosse um grande pecador e Jesus ti-
vesse perdoado todos os seus pecados, e, além 
disso, tivesse ressuscitado seu irmão (ou irmã), 
o que teria feito por Ele? 

Hora de pesquisar  

1   Como Maria demonstrou seu amor e gratidão por Jesus? Leia Lucas 7:37 e 38. Então, 
desenhe a cena descrita nos versículos. 

2   Maria tentou oferecer sua oferta de amor em silêncio, para que ninguém a notasse. Mas 
assim que quebrou o frasco de perfume, a fragrância encheu toda a sala. Quem foi o primeiro 
a reclamar, e por quê? Leia em João 12:4-6 e sublinhe a resposta no texto abaixo.
“Judas viu essa atitude com grande desagrado. Em vez de esperar para ouvir o que Cristo diria 
sobre o assunto, começou a se queixar com os que estavam próximos a ele, criticando Cristo por 
permitir um desperdício daqueles.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 559.

Colocando em prática 

1   Se Jesus tivesse perdoado seus pecados e ressuscitado seu irmão ou irmã, você O amaria o 
suficiente para lavar Seus pés com suas lágrimas e ungi-los com perfume? ______________
______________________________________________________________________

2   Às vezes, você critica as pessoas que são melhores que você, como Judas fez com Jesus? 
______________________________________________________________________
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Jesus nunca Se esqueceu do ato de amor de Maria

Como Maria agiu após ter sido criticada por 
Judas e pelos outros discípulos? Como você te-
ria agido se fosse envergonhado na frente de um 
grande grupo de pessoas, depois de tentar fazer 
algo de bom por Jesus? 

Maria ouviu as críticas de todos. Seu coração 
tremia de medo. Ela temeu que Marta, sua irmã, 
também ficasse chateada por ela ter gastado 
tanto dinheiro com o perfume. Talvez até Jesus 
achasse que ela agia com muita imprudência. 
Maria estava prestes a ir embora sem dizer nada 
quando ouviu a voz de seu Senhor. 

Segunda-feira

Lição 7

O que Jesus diria? Ele também a criticaria, ou 
será que a defenderia? Jesus viu que ela estava 
se sentindo envergonhada e humilhada. Sabia 
que ela tinha praticado esse ato amoroso como 
agradecimento pelo perdão de seus pecados. 
Erguendo a voz acima das críticas, Jesus disse: 

— Deixem-na em paz! Por que a estão pertur-
bando? Ela fez uma boa obra por Mim. 

O presente de Maria valia muito mais que o 
presente de José de Arimateia, que deixou Jesus 
ser sepultado em sua própria tumba. Seu pre-
sente era mais valioso do que todos os perfumes 
caros que Nicodemos levou para ungir o corpo 
morto de Jesus. 

Você sabe por que o presente de Maria foi o 
mais valioso de todos? Não porque fosse o mais 
caro, mas porque ela o apresentou a um Salva-
dor vivo. Se tivesse derramado o perfume no cor-
po morto de Cristo, o doce aroma teria apenas 
enchido a tumba. Mas o presente dela perfumou 
a vida de Jesus, porque Ele soube que Maria O 
amava. E quando Jesus enfrentou sozinho a pro-
vação, ao ser abandonado por Seus discípulos, 
lembrou-Se do presente de Maria. 

E você? Tem agido como Maria ou como José 
e Nicodemos? Você permite que seus amigos, 
pais, avós, irmãos ou irmãs saibam o quanto 
você os ama e os aprecia hoje? Ou espera até 
que fiquem doentes ou magoados antes de mos-
trar amor a eles? 

Hora de pesquisar  

1   Que gentil repreensão Jesus fez a Judas, que foi o primeiro a dar início às críticas 
contra Maria? João 12:7 e 8.

2   Que qualidades divinas de caráter podemos ver na forma como Jesus repreendeu Judas e in-
centivou Maria? 
2 Samuel 22:36 última parte ______________________ com Judas; 
para Maria, ver Salmos 147:5 última parte __________________.
Maria não conseguiu explicar por que decidiu dar a Jesus o perfume na festa de Simão. Leia Efésios 5:2 
e escreva a resposta. (Pista: a resposta compõe-se de uma só palavra.) A ______________________

Colocando em prática

O que você pode fazer para demonstrar seu apreço e amor por seus avós enquanto ainda estão 
vivos?
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Cristo ama ser lembrado Terça-feira

Lição 7

O presente amoroso de Maria contém lições 
especiais para nós? Jesus disse que, onde quer 
que o evangelho seja pregado, em todo o mun-
do, o ato de amor de Maria seria lembrado. Ao 
estudarmos sobre o presente de Maria, apren-
demos o modo certo de tratar Jesus. Cristo apre-
cia atos de bondade, amor e cortesia. Quando 
alguém fazia um favor a Jesus, Ele agradecia 
com gentileza celestial. Nunca recusou uma 
simples flor dada por uma criança que O amas-
se. Ele aceitava qualquer presente das crianças, 
e depois as abençoava e escrevia seus nomes no 
livro da vida. 

Jesus também queria que os discípulos 
aprendessem lições do presente de Maria. Cris-
to tinha feito muito por eles, mas eles nunca dis-
seram a Ele o quanto O apreciavam. Ele andou 
sozinho enquanto viveu nesta Terra, ficando se-
parado do Pai e dos anjos. Os discípulos nunca 
entenderam ou apreciaram Jesus como deve-
riam. Quando Ele não estava mais aqui, então é 
que perceberam quão ingratos tinham sido para 
com Ele. Eles poderiam ter feito pequenas coi-
sas que O teriam deixado muito feliz. 

Como os discípulos, muitos adultos e 
crianças de hoje não apreciam Jesus. Se o fi-
zessem, nada seria difícil ou caro demais para 
oferecer a Ele. 

Hora de pesquisar  

1   Quando Judas disse: “Por que esse desperdício?”, Cristo Se lembrou do maior sacrifí-
cio, que logo seria feito. O que isso significava? João 3:16.
Jesus derramar seu próprio s___________________________.

“No dom de Jesus, Deus entregou todo o Céu. Do ponto de vista humano, esse sacrifício era um enor-
me desperdício. Para a lógica humana, todo o plano de salvação é um desperdício de misericórdia e 
recursos. Abnegação e sacrifício de todo o coração nos encontram em todo lugar. É por isso que a 
hoste celestial olha com espanto à família humana que se recusa a ser exaltada e enriquecida pelo 
amor ilimitado expresso em Cristo. Eles é que poderiam dizer: ‘Por que esse grande desperdício?’” — 
O Desejado de Todas as Nações, p. 565.

Colocando em prática

1   Como você tem tratado o grande sacrifício que Cristo e todo o Céu fizeram por você? Vai deixar 
que, em seu caso, esse sacrifício seja desperdiçado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2   Semelhante a Maria, pense em algumas coisas práticas que você poderia fazer para demons-
trar seu amor por Jesus. 
a. 
b. 
c. 
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Quarta-feira Simão se arrepende
Como Simão, o anfitrião da festa, se sentiu 

ao ver o presente de Maria? Ele foi afetado pelas 
críticas de Judas. Não disse nada, mas pensou 
consigo mesmo: “Se Jesus é um profeta, não dei-
xaria que uma mulher tão pecadora O tocasse.” 

Jesus leu os pensamentos de Simão e lhe 
disse: 

— Simão, tenho algo a dizer a você. 
Em seguida, Jesus contou-lhe a parábola a 

respeito de dois devedores; um deles devia R$ 
500, e o outro, R$ 50. Quando o credor (o dono 
do dinheiro) foi cobrá-los, nenhum deles teve 
condições de pagar a dívida. Então o credor per-
doou a ambos. Agora, Jesus perguntou a Simão: 

— Qual dos dois devedores sentiu mais grati-
dão para com o credor? 

Simão respondeu: 
— A quem mais perdoou. 
Depois de contar essa história a Simão, Je-

sus não o criticou; em vez disso, Simão é que 
se condenou. Agora, responda: na realidade, 
quem era, na história, o credor, e quem eram 
os devedores?  

Lição 7

Hora de pesquisar  

1   Com base na parábola contada por Jesus, preencha os espaços em branco. 
______________________________ era o credor (o dono do dinheiro). 

____________________________ era o devedor a quem foi perdoada a dívida de R$ 500.
______________________________ era o devedor a quem foi perdoada a dívida de R$ 50.

2   Simão levou Maria a pecar, mas se sentia mais santo que ela. Por meio da parábola, Jesus 
mostrou a Simão que seu pecado era muito maior que o de Maria. Por que ela amava tanto a Jesus? 
Leia Lucas 7:47 e 48.
Por causa do grande a_______________ e p_______________________ de seus pecados.

3   Como Jesus continuou a mostrar gentilmente o quanto Simão era ingrato? Leia em Lucas 7:44-
46 e marque a resposta correta.
(    ) Dizendo na frente de todos o quanto ele era orgulhoso.
(    ) Comparando  a forma de Maria expressar gratidão com a de Simão.
“Claramente, mas com delicadeza, o Salvador garantiu a Seus discípulos que Seu coração se en-
tristece quando Seus filhos deixam de Lhe demonstrar gratidão por palavras e atos de amor.” — O 
Desejado de Todas as Nações, p. 567.

4   Explique como funcionava a forma gentil e amorosa de Jesus trabalhar na mente de Simão? 
Leia o texto abaixo e sublinhe a resposta. 
“Simão ficou emocionado pela bondade de Jesus por não o repreender abertamente diante dos con-
vidados. Ele não foi tratado da maneira que achava que Maria devia ser tratada. Viu que Jesus não 
desejava expor sua culpa a outras pessoas, mas procurou, através de uma declaração verdadeira do 
caso, convencer sua mente e dobrar seu coração. A denúncia áspera teria endurecido Simão contra 
o arrependimento, mas a advertência gentil o convenceu de seu erro. Ele viu o tamanho da dívida 
que tinha para com o Senhor. Seu orgulho foi humilhado, ele se arrependeu, e o fariseu orgulhoso se 
tornou um discípulo humilde e abnegado.” — O Desejado de Todas as Nações, pp. 567 e 568.
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Minha tarefa Quinta-feira

Escreva um resumo do papel de cada um dos personagens da história.

Judas

Maria

Simão

Jesus

Responda honestamente a esta pergunta:
 
De qual pessoa descrita acima eu mais admiro o caráter?  Se você não é como Maria ou Jesus, 
peça a ajuda de Deus para obter a vitória.

Lição 7

Meu testemunho

No sábado, você pode compartilhar com seus colegas da ESIR o modo como tem praticado a gen-
tileza para com outros e sua gratidão para com Jesus.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 7

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo:

 Decido não ser crítico com os outros e não ficar parado quando alguém estiver sendo criticado.
 Decido ser diariamente como Maria, grato e agradecido a Jesus.
 Quando alguém estiver fazendo algo de errado, escolherei alertá-lo da maneira certa.

Desafio

Quem foi a primeira pessoa a encontrar Jesus depois da ressurreição? 
________________________________________________________________________
 
O que tornou Simão grande? [Dica: a resposta está no final do texto da pergunta 4 de quarta feira.]
 
Recapitulação 

Recapitule a lição com sua família lendo Lucas 7:36-50.

“No dom de Jesus, Deus entregou todo o Céu. 
Do ponto de vista humano, esse sacrifício 
era um enorme desperdício. Para a lógica 

humana, todo o plano de salvação é um 
desperdício de misericórdia e recursos. 

Abnegação e sacrifício de todo o coração 
nos encontram em todo lugar. É por isso que 
a hoste celestial olha com espanto à família 

humana que se recusa a ser exaltada e 
enriquecida pelo amor ilimitado expresso 

em Cristo. Eles é que poderiam dizer: 
‘Por que esse grande desperdício?’”

O Desejado de Todas as Nações, p. 565.
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Sábado

Lição 7

Salmo 118 - Gratidão 

1 Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura 
para sempre.

2 Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre.
3 Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre.
4 Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura 

para sempre.
5 Invoquei o Senhor na angústia; o Senhor me ouviu, e me tirou para um 

lugar largo.
6 O Senhor está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem.
7 O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam; por isso verei 

cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam.
8 É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.

9 É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes.
10 Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as 

despedaçarei.
11 Cercaram-me, e tornaram a cercar-me; mas no nome do Senhor eu as 

despedaçarei.
12 Cercaram-me como abelhas; porém apagaram-se como o fogo de 

espinhos; pois no nome do Senhor as despedaçarei.
13 Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me 

ajudou.
14 O Senhor é a minha força e o meu cântico; e se fez a minha salvação.

15 Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do 
Senhor faz proezas.

16 A destra do Senhor se exalta; a destra do Senhor faz proezas.
17 Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Senhor.

18 O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte.
19 Abri-me as portas da justiça; entrarei por elas, e louvarei ao Senhor.

20 Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão.
21 Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação.
22 A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da 

esquina.
23 Da parte do Senhor se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos.

24 Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.
25 Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor; ó Senhor, te pedimos, 

prospera-nos.
26 Bendito aquele que vem em nome do Senhor; nós vos bendizemos 

desde a casa do Senhor.
27 Deus é o Senhor que nos mostrou a luz; atai a vítima da festa com 

cordas, até às pontas do altar.
28 Tu és o meu Deus, e eu te louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.
29 Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura 

para sempre.
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Para memorizar: 
“Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade” 
(Salmos 86:15).

Pare e pense: 
É uma noite escura e tempestuosa. Você está navegando em um barco com alguns amigos. Todo mundo 
está morrendo de medo. Agora, quando você está no auge do desespero, vê uma luz fantasmagórica no 
horizonte, e nota uma forma humana flutuando sobre as águas. O que você pensaria ou faria?

Domingo

Lição 8

Lição 8

UM AMIGO MISERICORDIOSO 
E PACIENTE
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Andando sobre as águas
Você já esteve no meio do mar numa noite 

escura e tempestuosa? Os discípulos já tinham 
enfrentado muitas tempestades marítimas; con-
tudo, nessa eles sentiram mais pavor do que 
nunca, porque Jesus não estava com eles. 

No exato momento em que se sentiram per-
didos, surgiu um brilho de luz e viram Alguém 
caminhando em sua direção. Pensando ser um 
inimigo, olharam apavorados para o Ser humano 
que vinha caminhando sobre as ondas ameaça-
doras. Imediatamente, largaram os remos e gri-
taram por socorro, desesperados. A Pessoa Se 
aproximou e deu a entender que ia passar por 
eles e continuar em seu curso, mas O reconhe-
ceram como seu Salvador. 

Surpresos e felizes, gritaram: 
— Mestre, ajude-nos, por favor! 
Ouvindo a voz calma de Cristo, não sentiram 

mais medo: 
— Calma! Tenham bom ânimo: sou Eu; não 

sintam medo. 
Pedro ficou fora de si ao ver Jesus. Ele cla-

mou: 

Hora de pesquisar  

1   Pedro estava até andando bem na água enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. 
No instante em que olhou para os discípulos e pensou: “Olhem para mim; eu também consi-
go!”, começou a afundar. Como a Bíblia chama esses traços de caráter? Leia em Provérbios 16:18 
(Versão NTLH) e complete as vogais das palavras abaixo.
__ RG__LH__    e   V__ __ D__ D__

2   Enquanto segurava a mão de Jesus, ao voltarem para o barco, como o exibicionismo e a arro-
gância de Pedro mudaram? Sublinhe a resposta abaixo. 

“Caminhando ao lado do Mestre, Pedro segurava firme a mão de Jesus. Mas o discípulo estava agora 
vencido e em silêncio. Não tinha motivos para se exibir a seus companheiros, pois, por causa da incre-
dulidade e da vanglória, quase tinha perdido a vida.” — O Desejado de Todas as Nações, pp. 381 e 382.

3   Por que Jesus permitiu que isso acontecesse com Pedro? Sublinhe a resposta abaixo. 
“Naquele incidente no mar, o Mestre desejou revelar a Pedro sua própria fraqueza mostrando-lhe 
que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio às tempestades da tentação, 
o discípulo só poderia andar em segurança se, desconfiando totalmente de si mesmo, confiasse no 
Salvador.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 382.

Colocando em prática

Quando você está em apuros como Pedro, mantém os olhos fixos em Jesus ou desiste, em deses-
pero?

— Se é o Senhor mesmo, permita-me cami-
nhar até onde o Senhor está. 

Jesus disse: 
— Venha, Pedro. 
Será que Pedro poderia andar sobre as águas 

sem se afogar? Se você estivesse no barco e Je-
sus lhe pedisse para andar sobre a água, você 
iria? 

Pedro desceu do barco e começou a andar. 
Se continuasse olhando para Jesus, estaria se-
guro; mas assim que se virou e olhou para os 
amigos no barco, perdeu Jesus de vista. O vento 
estava forte; as ondas subiram e separaram Pe-
dro do Salvador. Por um momento, o discípulo 
não pôde mais ver Cristo, e começou a afundar. 
Enquanto lutava para não se afogar, Pedro con-
seguiu avistar Jesus mais uma vez, e gritou: 

— Senhor, pelo amor de Deus, me salve! 
Jesus rapidamente segurou sua mão e disse: 
— Mas que homem de pouca fé! Por que você 

duvidou? 
E então, pessoal, por que Pedro começou a 

afundar? 
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Jesus adverte PedroSegunda-feira

Você já viu uma placa de alerta na estrada 
onde há o desenho de um animal selvagem pu-
lando na rodovia? O que pode acontecer com 
pessoas que ficam desatentas e não diminuem 
a velocidade? Seu carro pode ser destruído, e 
talvez até matem algum animal e a si mesmas. 

Jesus sabia que Pedro estava prestes a sofrer 
um terrível acidente em sua vida. Ele amava Pe-
dro e ficou triste com o que poderia acontecer ao 
discípulo; por esse motivo, deu-lhe duas adver-
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tências ou avisos. Poucas horas antes da grande 
prova, Jesus disse tristemente aos discípulos: 

— Esta noite todos vocês vão fugir e Me aban-
donar, pois as Escrituras Sagradas dizem: “Ma-
tarei o Pastor, e as ovelhas serão espalhadas.” 

Pedro foi surpreendido e ficou perplexo. Pen-
sava amar tanto a Jesus que jamais teria cora-
gem de O negar. Tinha tanta confiança em si 
mesmo que disse: 

— Senhor, mesmo que todos O abandonem, 
eu jamais farei isso. 

Para garantir que Pedro não esquecesse a 
primeira advertência, Jesus deu um segundo 
aviso. 

— Pedro, esta noite, antes que o galo cante 
duas vezes, você Me negará três vezes. 

Agora, Pedro ficou mais confiante em si do 
que antes, pois disse: 

— Mesmo que eu tenha de morrer pelo Se-
nhor, não vou negá-lO, de jeito nenhum. 

Pobre Pedro; ele estava ignorando os “sinais 
de alerta” de Jesus, e estava se metendo numa 
grande enrascada. 

E você? Às vezes se comporta como Pedro, 
confiando tanto em si mesmo que fica tranquilo 
vendo o perigo se aproximar? Quando seus pais 
pedem a você para tomar cuidado com alguma 
coisa, você pensa que sabe tudo e que eles es-
tão exagerando? Cuidado, ou poderá se envolver 
num problemão, como aconteceu com Pedro. 

Hora de pesquisar  

1   Procure no dicionário o significado de “autossuficiente” e escreva abaixo.

2   Ao invés de se sentir autoconfiante, como Pedro deveria ter enxergado a si mesmo? Como Je-
sus Se sentia numa situação parecida? Leia em João 5:30 e escreva a resposta com suas palavras.

Colocando em prática

Tente se lembrar de uma situação em que alguém o alertou contra algum perigo no passado. Você 
deu ouvido à advertência dessa pessoa? O que aprendeu dessa experiência?
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Pedro se esquece da advertência de Jesus Terça-feira

Agora, a cena mudou, e Jesus estava na sala 
de julgamento, quando foi condenado à morte. 
Todos os discípulos O abandonaram, menos Pe-
dro e João. Até mesmo eles sentiam medo; por 
isso, não se aproximaram muito. 

Faltava pouco para o amanhecer, sendo a 
hora mais fria da noite. No pátio, algumas pes-
soas se aqueciam ao redor de um fogo. Pedro 
se uniu ao grupo, esperando não ser reconhe-
cido como discípulo de Cristo. Ao se misturar 
despreocupadamente com a multidão, achava 
que as pessoas entenderiam que ele era um da-
queles que haviam levado Jesus para o salão. 
Porém, quando a luz brilhou no rosto de Pedro, 
uma das mulheres o reconheceu como um discí-
pulo de Jesus. 

— Ei, você também não é um dos discípulos 
daquele Homem? —, perguntou ela. 

Pedro ficou chocado e confuso. Todas as pes-
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soas ao redor do fogo olharam para ele. Pedro 
fingiu não ter entendido e disse, com raiva: 

— Mulher, não O conheço. 
Essa foi a primeira vez que Pedro negou seu 

Senhor. Imediatamente, o galo cantou. Mais tar-
de, alguém viu Pedro e disse: 

— Você também estava com Jesus de Nazaré. 
Novamente, Pedro negou seu Senhor. Um 

pouco depois, alguém disse: 
— Ei, você é um deles! Tenho certeza, porque 

até fala como um galileu. 
Dessa vez, xingando e praguejando, Pedro 

disse: 
— Não conheço esse Homem, e nunca O vi. 
Quando o galo cantou pela segunda vez, Pe-

dro se lembrou das palavras de Jesus. Onde o 
Mestre estava naquele momento? Será que Ele 
chegou a ouvir as palavras de negação de Pe-
dro? Será que Ele perdoaria o discípulo? 

Hora de pesquisar  

1   O que Jesus sentiu em relação a Pedro logo após este tê-lO negado? Leia Jeremias 
31:3 (última parte) e sublinhe a resposta na citação abaixo. 

“Enquanto os juramentos raivosos acabavam de sair dos lábios de Pedro, o Salvador Se virou dos juí-
zes mal-encarados e olhou em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro foram 
atraídos para os do Mestre. Naquele olhar gentil, leu profunda piedade e tristeza, e não havia nenhu-
ma raiva ou rancor ali.” — O Desejado de Todas as Nações, pp. 712 e 713.

2   Como Pedro se sentiu ao perceber que havia negado seu Senhor? Marcos 14:72 (última parte).

“Uma maré de recordações tomou conta dele. A terna misericórdia do Salvador, Sua bondade e pa-
ciência, Sua gentileza e longanimidade para com Seus discípulos errantes — tudo veio à tona. [...] 
Mais uma vez, olhou para seu Mestre e viu uma ímpia mão erguida para feri-lO no rosto. Incapaz de 
suportar a cena, correu, de coração partido, do salão.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 713.

3   Para onde Pedro correu? De acordo com o texto abaixo, sublinhe a resposta e anote três coisas 
que o discípulo fez quando chegou ao lugar para onde correu.
Pedro correu para o G ________________________________________________________.
A. Pedro lembrou-se _________________________________________________________.
B. Pedro sofreu porque  _______________________________________________________.
C. Pedro quis  ______________________________________________________________.

“Ele continuou correndo, sozinho e na escuridão, sem saber aonde ia e sem se importar. Por fim, 
havia chegado ao Getsêmani. A cena de algumas horas antes lhe veio à mente. [...] No mesmo local 
em que Jesus derramou Sua alma em agonia perante o Pai, Pedro prostrou-se e quis morrer.” — O 
Desejado de Todas as Nações, p. 713.

Colocando em prática: 

Se você estivesse no lugar de Jesus, como trataria Pedro?
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Quarta-feira A última chance de Pedro
Certa manhã, após a ressurreição, Jesus es-

tava sozinho na praia. Os discípulos estavam em 
seus barcos quando viram uma fogueira acesa e 
um pouco de pão assando. Jesus havia acabado 
de preparar o desjejum, e os convidou: 

— Ei, venham comer! 
Os discípulos ficaram fora de si de alegria 

ao vê-lO mais uma vez. Após saírem do barco, 
tomaram um maravilhoso café da manhã com 
Jesus. Terminada a refeição, começaram a con-
versar, quando Jesus Se virou para Pedro e disse: 
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Hora de pesquisar  

1   Por que Jesus fez a Pedro essa pergunta embaraçosa diante dos outros discípulos? Mar-
que a resposta no texto abaixo. 

Diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mos-
trou o quanto se achava completamente humilhado o discípulo antes tão cheio de si. — O Desejado 
de Todas as Nações (na linguagem de hoje), p. 467. 

2   Como o tratamento que Cristo deu a Pedro nos ensina a respeito do caráter de Deus? Salmos 
86:15.
Deus é sempre p_____________________, a___________________ e f_____________.
“Pacientemente, com penetrante amor, o Mestre lidou com Seu ardente discípulo, procurando veri-
ficar sua autoconfiança a fim de ensinar-lhe humildade, obediência e fé.” — Educação, p. 88.

— Você Me ama mais do que os outros? 
E agora, como Pedro responderia? Será que 

ainda pensava ser melhor que os outros? Ah, 
não, ele estava diferente. Não era mais orgulho-
so e autoconfiante. Humildemente, disse: 

— Sim, o Senhor sabe que eu O amo. 
Jesus disse a ele: 
— Então alimente Meus cordeiros. 
Mais uma vez, Jesus provou Pedro: 
— Simão, filho de Jonas, você Me ama mais 

do que eles Me amam?
Novamente, Pedro respondeu: 
— Sim, o Senhor sabe que eu O amo. 
Novamente, Jesus disse: 
— Alimente Minhas ovelhas. 
Pela terceira vez, Jesus fez a Pedro aquela 

pergunta difícil:
— Simão, filho de Jonas, você Me ama? 
Pedro ficou triste, agora; achou que Jesus es-

tivesse duvidando de seu amor. Sabia que o Mes-
tre tinha motivos para não confiar nele. Com o 
coração ferido, Pedro respondeu: 

— Mestre, o Senhor conhece tudo e sabe to-
das as coisas. O Senhor sabe que eu O amo. 

Pedro havia negado o Senhor três vezes, e 
por três vezes Jesus recebeu a confirmação de 
seu amor e lealdade. As perguntas que Jesus fez 
a Pedro fizeram-no sentir como se uma flecha 
tivesse perfurado seu coração. 

Como você se sentiria se Jesus fizesse essa 
pergunta na frente de seus amigos da classe da 
ESIR, depois que tivesse dito algumas palavras 
cruéis alguns dias antes? 
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Minha tarefa Quinta-feira

Lição 8

Preencha as colunas com a lista de palavras abaixo, para mostrar como Pedro era antes da con-
versão e como passou a agir depois. 

ousado, calmo, primeiro a falar, um sabe-tudo, entusiasmado, não apressado, sempre corrigindo os 
outros, autoconfiante, orgulhoso, agressivo

Antes da conversão Depois da conversão

Após aprender sobre a vida de Pedro e o modo como Cristo o ajudou a se tornar um novo homem, 
você se acha parecido com Pedro no caráter? Caso responda “sim”, você seria o Pedro antes ou o 
Pedro depois da conversão? Se você for o velho Pedro, entregue seu coração a Cristo. Em seguida, 
ore pedindo um coração amável e obediente, como o de Pedro após a conversão. Se você não se acha 
parecido com Pedro, pense em alguém que se pareça com ele. Ore por essa pessoa e peça a Cristo 
sabedoria para ajudá-lo a conquistá-la para Jesus. 

Em seguida, recapitule sua lição.

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da ESIR a forma como Deus tem ajudado você a se tornar como Pedro 
depois da conversão.
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Sexta-feira

Lição 8

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Meu compromisso

Assinale as opções em que decidir se empenhar com a ajuda de Cristo.

 Escolho ser paciente para ouvir, tardio para falar e demorado para ficar com raiva.
 Decido ser paciente e compreensivo com os outros.
 Se alguém “tirar onda com a minha cara” por causa da minha crença em Jesus, não vou reagir 

nem ficar chateado.
 Serei humilde e dócil para com meus pais e para com Deus.

Desafio

A quem Jesus enviou a primeira mensagem avisando que havia ressuscitado?

 

Recapitulação

Recapitulem a lição e leiam em Mateus 14:25-31; Lucas 22:54-62; João 21:1-17.

“Enquanto os juramentos raivosos 
acabavam de sair dos lábios de Pedro, e 
o canto estridente do galo ainda ecoava 

em seus ouvidos, o Salvador Se virou dos 
juízes mal-encarados e olhou em cheio 
ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, 

os olhos de Pedro foram atraídos para 
os do Mestre. Naquele olhar gentil, leu 

profunda piedade e tristeza, e não havia 
nenhuma raiva ou rancor ali.”

O Desejado de Todas as Nações, pp. 712 e 713.
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Sábado

Lição 8

Palavras-cruzadas

Preencha os espaços com as palavras em negrito do seguinte versículo:
 
“[...] fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, 
junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor.” (2 Timóteo 2:22).

A S D D F G H J K L Ç Q W R Y

K P Ç Q W R Y S D F É G H J A

A A D V I D A J T L T P A Z J

K I Ç Q W R Y D K T Ç Q M R U

A X D D F G H J T L T Q O R D

K Õ Ç Q W R P U R O G H R A A

A E D D F G H J K L T Q W R Y

K S Ç Q W R Y D F G H J A A A

A S D M O C I D A D E Q W R Y

K T I M Ó T E O G H J A A A A
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Para memorizar:
“De fato, Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos.” (Mala-
quias 3:6).

Pare e pense: 
Um garoto chato quer vir morar com sua família por três anos. Você sabe que ele é egoísta, ganancioso, 
orgulhoso e adora falar mal dos outros. Você gostaria que ele viesse morar com sua família?

Domingo

Lição 9

Lição 9

UM AMIGO QUE 
NUNCA MUDA
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Judas precisa de auxílio
Você consentiria que uma pessoa como a que foi 
descrita em Pare e pense morasse com você se 
soubesse que poderia ajudá-la a se parecer mais 
com Jesus? Você a deixaria morar com sua famí-
lia se soubesse que outros conheceriam a Cris-
to só por observarem como você trata o garoto? 
Essas foram as perguntas que Jesus respondeu 
para tomar essa decisão. 

Os discípulos estavam reunidos, prontos a 
serem ordenados como apóstolos. De repente, 
um homem belo aparece e os interrompe. Cami-
nha até Jesus e diz: 

— Mestre, quero segui-lO por onde quer que 
ande. 

O homem se chamava Judas Iscariotes. Como 
Jesus recebeu Seu futuro traidor? O Mestre não 
o afastou, mas também não o acolheu com satis-
fação. Com tristeza, Jesus disse: 

— As raposas têm tocas, e as aves, ninhos; 

mas o Filho do homem não tem onde reclinar a 
cabeça. 

O que essas palavras significavam? Jesus 
estava lendo o coração de Judas. Ele sabia que 
Judas se aproximou pensando que Jesus era o 
Messias. Ele imaginava que Cristo Se tornaria 
rei dos judeus. Unindo-se aos discípulos, pen-
sou em conseguir um cargo importante no novo 
reino. As palavras de Cristo sobre raposas e aves 
deveriam dizer a Judas que o Salvador não seria 
um rei terreno, mas um homem pobre. 

De fato, Jesus seria mais pobre do que al-
guns animais silvestres. As aves têm ninhos, 
e as raposas, tocas, que chamam de lar. Jesus 
não tinha casa, cama nem jumento que pudesse 
chamar de Seu. 

Mesmo assim, será que Judas ainda deseja-
ria ficar e se tornar um seguidor de Jesus? Se 
você estivesse lá, o que teria feito? 

Hora de pesquisar  

1   Como Judas era quando começou a seguir a Jesus? Assinale a resposta no texto abaixo. 
“Quando [Judas] se uniu a Jesus, tinha alguns preciosos traços de caráter, mas endureceu o co-
ração quando seus defeitos foram apontados; e, com orgulho e rebelião, escolheu suas próprias 
ambições egoístas.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 295.

2   O que Judas pensava a respeito de si mesmo e dos discípulos? Ponha as frases abaixo em 
ordem para ver o que Judas pensava dos outros. 
E ninguém conseguiria ser melhor do que ele. o mais inteligente, Judas se achava ___________
___________________________________________
Pedro precipitado era ___________________________________________
Lidava mal com o dinheiro João ____________________________________________________
__________________________________________
muito Mateus era honesto _______________________________________

3   O que a Bíblia diz sobre julgar os outros? Leia Romanos 2:1 e escreva a resposta com suas 
próprias palavras. 

Colocando em prática

Em sua mente, você já se sentiu melhor do que seu irmão, irmã ou outras pessoas da classe da 
ESIR? Encontre um versículo da Bíblia que mostre a qualidade contrária de quem critica e julga 
os outros: a humildade. Memorize-o, e quando achar que é melhor que os outros, repita-o para 
si mesmo.
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Judas teve muitas oportunidades
Se Judas viesse morar com sua família e você 

visse seu egoísmo, teimosia e crítica, quantas 
chances lhe daria para mudar? 

Os doze discípulos eram a família de Cristo; 
viviam e trabalhavam juntos. Jesus permitiu que 
Judas também se tornasse parte dessa família. 
Após um longo dia de trabalho, ensino e cura, 
Jesus tratava pacientemente esse discípulo 
teimoso, desconfiado e temperamental. Cristo 
sabia que Judas estava sempre aprontando e 
causando problemas entre os outros discípulos. 
Mesmo conhecendo o coração de Judas como 
um livro aberto, por que Jesus não desistiu dele? 
Se sabia que Judas O trairia, por que permitiu 
que ele se tornasse um de Seus discípulos?

Segunda-feira

Lição 9

Hora de pesquisar  

1   Que cargo importante Judas assumiu na família dos discípulos de Cristo? João 13:29 
(primeira parte). Por que Jesus confiou essa função a esse discípulo? Sublinhe a resposta 

nas frases abaixo. 
“Judas estava cego à própria fraqueza de caráter, e Cristo o colocou onde ele teria a oportunidade 
de ver e corrigir isso. Como tesoureiro dos discípulos, foi chamado a atender às necessidades do 
pequeno grupo e aliviar a carência dos pobres.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 717.

2   Se Judas fizesse parte de sua família, você você teria confiança em dar seu dinheiro para ele 
guardar? Leia o parágrafo abaixo; em seguida, explique sua resposta.

“As pequenas quantias que caíam aos seus cuidados eram uma contínua tentação. Muitas vezes, 
quando prestava um pequeno serviço a Cristo ou dedicava tempo a propósitos religiosos, lançava 
mão do pequeno fundo de dinheiro. A seus próprios olhos, essas desculpas serviam para justificar 
sua atitude; mas aos olhos de Deus, era um ladrão.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 717.

3   Como Judas demonstrou seus maus traços de caráter a outros? Leia em João 12:3-6, desenhe 
o emoji correspondente à reação de Judas e escreva o que ele disse no balão de diálogo.

Para refletir

O que há de errado em alimentar sentimentos de raiva, ódio, dúvida e egoísmo para com os outros?
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Cristo nunca muda Terça-feira

Se você soubesse que um amigo que mora 
com sua família fosse, no futuro, persegui-lo por 
causa de sua fé, como você o trataria? 

Cristo sabia que Judas faria isso com Ele, 
mas não atacou os maus hábitos do discípulo. 
Em vez disso, tentou curar o egoísmo. Como 
você faria isso? Cristo agiu assim para demons-
trar Seu próprio amor altruísta. Lição após li-
ção, ensinava fervorosamente Judas a vencer o 
egoísmo. Será que isso surtiu algum efeito no 
coração empedrado de Judas? Sim, muitas ve-
zes ele viu claramente seu próprio mau caráter, 
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mas não quis entregar a vida a Cristo. Ele quase 
foi convencido a render sua vida a Jesus, mas 
não se entregou completamente; por isso, se 
perdeu. 

E você? Já entregou tudo a Jesus? Quando 
pais, professores ou amigos apontam alguns 
erros do seu caráter, o que você faz? Ignora as 
advertências e fica chateado? Critica as pessoas 
que estão tentando ajudá-lo? Ou, em vez disso, 
ora: “Ajuda-me, querido Deus; sou um grande 
pecador. Dê-me a vitória sobre esse problema.” 
De qual lado você está? 

Hora de pesquisar  

1   Diariamente, por três anos e meio, Cristo deu a Judas a chance de segui-lO. 
A cada dia, Judas teve de fazer uma escolha: “Devo seguir a Cristo ou seguir minha 
vontade?” Judas tinha um grande problema: ele não queria ceder ou entregar a vida a 
Jesus. O que ele deveria escolher? A resposta está em Josué 24:15.

“Jesus não lhe passou, por sua cobiça, nenhuma repreensão de molde a ferir, mas lidou com esse 
homem faltoso com divina paciência, mesmo quando lhe demonstrava que lia em seu coração 
como num livro aberto. Apresentou-lhe os mais altos incentivos para proceder retamente; e, rejei-
tando a luz do Céu, Judas não teria desculpa. Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar 
seus defeitos. Maus desejos, paixões vingativas, pensamentos sombrios e maus eram nutridos, 
até que Satanás tomou inteiro domínio sobre o homem. Judas tornou-se um representante do 
inimigo de Cristo.” — O Desejado de todas as nações, p. 295.

2   O que acontecerá se não escolhermos seguir a Jesus até mesmo nas pequenas coisas? Lu-
cas 16:10. 

“A obra do inimigo não começa de repente, com algo súbito e inesperado, mas com pequenas 
coisas — negligência em depender inteiramente de Deus,  inclinação para seguir as práticas do 
mundo.” — Patriarcas e profetas (na linguagem de hoje), p. 718.

3   Quais são algumas das coisas que você ainda não entregou a Jesus? 

4   Judas estava rapidamente caindo na armadilha de Satanás. Cristo estava tentando aju-
dá-lo antes que fosse tarde demais. Leia o versículo abaixo e descreva com uma palavra o que 
Cristo estava demonstrando a ele. Siga o exemplo:
Jeremias 31:3 – a________________________________________________________________ 

Para refletir 

Após ler a qualidade do caráter de Cristo acima descrita, compare com sua vida. Você tem 
demonstrado essa característica a quem você acha insuportável?
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Hora de pesquisar  

1   Como Jesus revelou aos discípulos o que estava no coração de Judas sem envergonhá-
-lo? Leia em Mateus 26:20-25 e escreva a resposta com suas palavras.

2   Como Judas se sentiu enquanto Jesus lavava seus pés? Leia o parágrafo abaixo e, em seguida, 
preencha os espaços em branco.
“Quando as mãos do Salvador estavam banhando seus pés sujos e enxugando-os com a toalha, o 
coração de Judas vibrou com a vontade de confessar ali mesmo seu pecado. Mas ele não se humi-
lharia. Endureceu o coração contra o arrependimento; e os velhos impulsos, deixados de lado por um 
momento, novamente o dominaram. [...] Estava possuído por um demônio, e resolveu concluir a obra 
que havia iniciado para trair seu Senhor.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 645.

Judas quase c_ _ _ _ _ _ _ _ seu pecado quando o Salvador estava lavando seus pés. Mas ele não se h 
_ _ _ _ _ _ _. Ele e_ _ _ _ _ _ _ _ o coração e os velhos impulsos novamente o controlaram. Ele estava 
p_ _ _ _ _ _ _  por um d_ _ _ _ _ _.

3   Que pecado Judas cometeu? Leia em Efésios 4:30 e marque V para verdadeiro e F para falso.
(     ) Deixou de dar ofertas.
(     ) Entristeceu o Espírito Santo.
(     ) Negou a Jesus três vezes.

Quarta-feira Mais uma chance
Cristo estava Se preparando para servir a 

santa ceia aos discípulos na noite anterior à Sua 
morte na cruz. Judas estava lá com os demais 
discípulos, e ouviu as palavras amorosas de Je-
sus: 

— Tomem, comam, isto é o Meu corpo que foi 
partido por vocês. 

Os discípulos notaram que Cristo estava mui-
to abatido quando disse: 

— Um de vocês vai Me trair esta noite. 
Todos os discípulos ficaram angustiados. Um 

a um, perguntaram: “Senhor, serei eu?” Judas 
foi o único que ficou quieto. Um dos discípulos 
perguntou: 

— Quem é, Senhor? 
Jesus respondeu: 
— Aquele que põe a mão comigo no prato, 

esse é que Me trairá. 
Todos ficaram chocados. Judas não ouviu a 

resposta de Cristo, por isso perguntou: 
— Mestre, sou eu? 
Jesus respondeu solenemente: 
— Você está dizendo isso. 
Surpreendido e confuso, Judas levantou-se 

rapidamente e saiu para entregar seu Senhor 

Lição 9

aos sacerdotes. Judas receberia mais chances 
de ser salvo? 
“Até que esse passo fosse dado, Judas não ha-
via ultrapassado o limite para arrependimento. 
Mas, ao deixar a presença do Senhor e dos dis-
cípulos, a decisão final tinha sido tomada. Ele 
havia ultrapassado o limite.” — O Desejado de 
Todas as Nações, pp. 654 e 655. 
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Minha tarefa Quinta-feira

Lição 9

Hora de pesquisar  

1   O que Judas sentiu e fez quando Jesus foi condenado? Como ele estava? Leia em Ma-
teus 27:2-5 e escreva a resposta com suas palavras.

“A figura alta de Judas foi vista em meio à multidão aglomerada. Seu rosto estava pálido e abatido, 
e grandes gotas de suor escorriam de sua testa.” — O Desejado de Todas as Nações, pp. 721 e 722.

2   Como Jesus tratou Judas naqueles momentos finais? Marque a resposta no texto abaixo.  
“Judas lançou-se então aos pés de Jesus, reconhecendo-O como o Filho de Deus e suplicando-Lhe 
que livrasse a Si mesmo. O Salvador não repreendeu o traidor. Sabia que Judas não se arrependera; 
sua confissão era tirada à força de uma alma culpada por um terrível sentimento de condenação e 
expectativa de juízo, mas não sentia profundo e quebrantador pesar por haver traído o imaculado 
Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Todavia, Jesus não proferiu nenhuma palavra de condena-
ção. Olhou piedosamente para Judas, dizendo: ‘para esta hora vim Eu ao mundo’ (João 18:37).” — O 
Desejado de Todas as Nações, p. 722.

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da ESIR como você tem tentado não ser crítico como Judas; relate sua 
luta para se render a Jesus.

Fique bem atento na 
hora da revisão. 

É preciso estudar e 
repassar para que 
os assuntos sejam 
analisados depois 

em nossa reunião da 
Escola Sabatina.
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Sexta-feira

Lição 9

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Meu compromisso

Marque as escolhas que você deseja fazer com a ajuda de Cristo:

 Entregarei tudo o que está me separando de Jesus (amor ao dinheiro, roupas, egoísmo, orgulho, 
crítica ou outros maus traços).

 Quando alguém apontar um defeito em meu caráter, decidirei me livrar dele imediatamente, com 
a ajuda de Cristo.

 Não serei crítico quando vir defeitos nos outros. Orarei por eles e usarei o método de Cristo para 
ajudá-los.

Desafio

Judas entregou Jesus por quantas moedas de prata? Encontre o versículo na Bíblia. 

No Antigo Testamento, houve um homem que foi vendido como escravo. Ele representava Cristo. 
Encontre o seu nome e os versículos da Bíblia que relatam o episódio. (Dica: o texto está no livro 
de Gênesis.)

“Quando as mãos do Salvador estavam 
banhando seus pés sujos e enxugando-

os com a toalha, o coração de Judas 
vibrou com a vontade de confessar 

ali mesmo seu pecado. Mas ele não se 
humilharia. Endureceu o coração contra 
o arrependimento; e os velhos impulsos, 

deixados de lado por um momento, 
novamente o dominaram. [...] Estava 
possuído por um demônio, e resolveu 

concluir a obra que havia iniciado para 
trair seu Senhor.”

O Desejado de Todas as Nações, p. 645.
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Sábado

Lição 9

Salmos 95  - Louvor ao Senhor

1 Vinde, cantemos ao SENHOR;
 jubilemos à rocha da nossa salvação.

2 Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, 
e celebremo-lo com salmos.

3 Porque o Senhor é Deus grande, 
e Rei grande sobre todos os deuses.

4 Nas suas mãos estão as profundezas da terra, 
e as alturas dos montes são suas.

5 Seu é o mar, e ele o fez, e as suas 
mãos formaram a terra seca.

6 Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos 
diante do Senhor que nos criou.

7 Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto 
e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz,

8 Não endureçais os vossos corações, assim como 
na provocação e como no dia da tentação no deserto;

9 Quando vossos pais me tentaram, 
me provaram, e viram a minha obra.

10 Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse: 
É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos.

11 A quem jurei na minha ira que 
não entrarão no meu repouso.
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Para memorizar: 
“A retidão e a justiça são os alicerces do Teu trono; o amor e a fidelidade vão à Tua frente.” (Salmos 
89:14).

Pare e pense: 
Dois prisioneiros estão em pé perante o tribunal. Você foi chamado como parte do júri, para ajudar a 
decidir quem é culpado e quem é inocente. A decisão significa vida ou morte para cada um dos prisio-
neiros. O que pode ajudá-lo a fazer a escolha certa?

Domingo

Lição 10

Lição 10

UM AMIGO JUSTO E 
MISERICORDIOSO
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Condenado à morte
Um dos prisioneiros está despido até a cin-

tura. Nas costas, há longas marcas de chicote. O 
sangue escorre livremente. Seu rosto está man-
chado de sangue. Ele parece cansado e cheio de 
dor, mas nunca Seu rosto pareceu mais belo do 
que agora. Todo traço de Sua face revela genti-
leza, piedade e amor pelos cruéis inimigos. Ele 
não é um covarde, mas parece digno e paciente. 
A Seu lado está o outro prisioneiro, cujo rosto 
parece mau e transtornado como o de um crimi-
noso qualquer. 

Algumas pessoas choram ao contemplar os 
prisioneiros. Pilatos oferece ao povo uma escolha: 

— Quem vocês querem que eu solte? Barra-
bás ou Jesus, que se chama “o Cristo”? 

Se o pastor e os membros de sua igreja esti-
vessem no julgamento e escolhessem Barrabás, 
você teria tido coragem de escolher Cristo? 

Como animais selvagens, a multidão gritava: 
— Soltem Barrabás! Barrabás! 
Mais e mais alto gritavam: — Barrabás! 
Pela segunda vez, Pilatos perguntou: 
— Então, o que devo fazer com Jesus? 
Demônios em forma humana estavam na 

multidão, e eles gritaram: 

— Seja crucificado! 
Do tribunal, a multidão caminhou até o Cal-

vário. Barrabás, o criminoso, foi libertado, e 
Cristo caminhava para a morte. Ele estava fraco 
porque não havia comido uma única vez desde 
a ceia com os discípulos. Foi espancado, escar-
necido e cuspido. Nenhum amigo O animou ou 
defendeu. Os discípulos fugiram porque ficaram 
com medo. Durante o julgamento, Jesus não 
disse uma palavra que desagradasse ao Pai. Foi 
firme e digno. Mas, quando colocaram a pesa-
da cruz sobre Seus ombros, Ele não aguentou e 
caiu desfalecido ao chão. 

Nessa hora, um estranho chamado Simão, 
de Cirene, estava passando. Ele viu a multidão 
malvada e sentiu pena de Jesus. Enquanto Si-
mão estava parado assistindo, os soldados o 
agarraram e puseram a cruz sobre seus ombros. 
Simão não era discípulo de Jesus, mas tinha ou-
vido falar dEle através de seus filhos, que eram 
crentes em Cristo. Carregar a cruz de Jesus mu-
dou sua vida; ele se tornou seguidor do Mestre, 
e ficou muito grato por prestar esse pequeno 
favor. Dali em diante, carregou a cruz espiritual 
com alegria. 

Solene: Que 
mostra impor-
tância, serie-
dade.

?

Hora de pesquisar  

1   O que significa carregar a cruz de Cristo? Você tem levado a cruz? Marcos 8:34.

“O jugo e a cruz são símbolos que representam a mesma coisa – ceder à vontade de Deus.” — The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1090. 

2   Quando os soldados cruéis foram pregar o Salvador na cruz, o que Ele disse? Lucas 23:34. 

3   Por quem mais Jesus orou em Sua prece pelos inimigos? Leia o parágrafo abaixo e sublinhe a 
resposta. 
“Aquela oração de Cristo pelos inimigos abrangia o mundo. Envolvia cada pecador que tinha vivido ou 
viveria, desde o princípio do mundo até o fim dos tempos. Sobre todos repousa a culpa de crucificar 
o Filho de Deus.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 745.

4   Será que os judeus, Pilatos, Herodes e soldados romanos foram os únicos responsáveis   pela 
crucificação de Cristo? Leia Hebreus 6:6 e desembaralhe a frase abaixo para encontrar a resposta. 

aos mandamentos Quando desobedecemos  nos  também de crucificar a Cristo. culpados tornamos

Para refletir 

Quando as pessoas zombam de você, maltratando ou xingando, você costuma orar por elas, como 
Jesus fez?
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Segunda-feira Um ladrão é transformado
Nos últimos momentos, Jesus queria ouvir 

algumas palavras de bondade, amor e esperan-
ça de um de Seus amigos. Não foi Pedro, João 
nem Maria quem O alegrou, mas um estranho. 
Os dois ladrões pendurados, à direita e à esquer-

Lição 10

Conduta: com-
portamento, pro-
cedimento, modo 
de ser e de agir.

?

da de Jesus, estavam conversando. Um deles 
provocou Cristo: 

— Se você é o Cristo, salve a Si mesmo e a 
nós também. 

Mas o outro o repreendeu, dizendo: 
— Você não teme a Deus? Estamos receben-

do o castigo que merecemos, mas esse Homem 
não fez nada de errado. 

Então, voltando-se para Jesus, o gentil la-
drão disse:

— Senhor, lembre-Se de mim ao entrar em 
Seu reino.

“Imediatamente, a resposta veio. Num tom 
suave e melodioso, cheio de amor, compaixão 
e poder, ouviram-se as palavras: ‘Em verdade te 
digo hoje, que estarás comigo no paraíso.’” —  
O Desejado de Todas as Nações, p. 750.

Por que esse ladrão era diferente do outro? 
Ambos eram criminosos, mas este não era en-
durecido, cruel. Quando jovem, foi influenciado 
para o crime por alguns maus amigos. A Palavra 
de Deus nos diz que ele era menos culpado do 
que o povo e os sacerdotes que haviam crucifi-
cado Cristo. 

Hora de pesquisar  

1   O que ajudou o ladrão a se entregar tão rapidamente a Cristo? Sublinhe a resposta: 
“Na sala de julgamento e ao longo do caminho para o Calvário, [o ladrão arrependido] esteve 

próximo a Jesus. [...] Ele havia notado a conduta divina de Cristo e o piedoso perdão graciosamente 
concedido a Seus assassinos. Na cruz, viu muitos sacerdotes debochando do Senhor Jesus e ridicu-
larizando-O. [...] Entre os caminhantes, ouviu muitos defendendo Jesus. Ouviu-os repetirem Suas 
palavras e contarem Suas obras. A certeza de que Ele era o Cristo tomou conta de sua alma.” — O 
Desejado de Todas as Nações, pp. 749 e 750.
“O Espírito Santo iluminou sua mente, e pouco a pouco as provas se encaixam. No Jesus ferido, zom-
bado e pendurado na cruz, ele viu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” — Ibidem.

2   O que a resposta de Cristo ao ladrão nos ensina sobre Seu caráter? Salmos 86:5.

Para refletir: 

Se você estivesse pendurado na cruz ao lado de Cristo naquele dia, teria reconhecido o Filho de Deus 
em Seu corpo ferido e machucado?
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Ele não Se esqueceu da mãe Terça-feira

Mais uma vez, Jesus contemplou as pessoas 
que estavam próximas à cruz. Seus olhos se fi-
xaram em alguém muito especial. Era Sua mãe, 
Maria. Ela estava apoiada em João, o discípulo 
amado, esperando ver o que aconteceria ao que-
rido Filho. 

Contemplando o rosto triste dela, Jesus dis-
se: 

— Mulher, este é o seu filho. 
Depois, voltando-se para João, disse: 
— Esta é sua mãe. 
Que Filho carinhoso era Jesus! No momento 

da morte, ainda pensou em Sua mãe! Ele não ti-

Lição 10

nha dinheiro para dar a ela, mas tinha um bom 
amigo e discípulo. Para João, receber a respon-
sabilidade de cuidar da mãe de Cristo foi um pre-
sente precioso. À mãe, Ele deu o que ela mais 
precisava: um filho amoroso. João ficou muito 
feliz por poder cuidar da mãe de seu Senhor. 

E você? Como tem tratado sua mãe? Está 
sempre inventando um meio de facilitar a vida 
dela? Tem ajudado a aliviar suas lutas diaria-
mente? Quantas vezes você a presenteou com 
um dia de folga da cozinha, da limpeza ou da la-
vanderia, e disse: “Mãe, hoje é seu dia de folga; 
farei todo o trabalho para a senhora”? 

Hora de pesquisar  

1   O que podemos aprender do tratamento que Jesus dava aos Seus pais? Leia os versícu-
los abaixo e, em seguida, escreva uma forma de colocar cada versículo em prática com seus 
pais. Siga o exemplo:
Êxodo 20:12 – Respeitar os pais
Levítico 19:3 – ________________________________________________
Provérbios 6:20 e 21 – __________________________________________ 
Colossenses 3:20 – _____________________________________________

2   O rei Davi e Mateus escreveram sobre a última oração de Cristo ao Pai. Leia Salmos 69:16, 
17 e 20, e Mateus 27:46. Então, com suas próprias palavras, descreva como Cristo Se sentia 
naquele momento.

Para refletir: 

Anjos ficaram surpresos ao ver Jesus mergulhado em tão grande dor e, ainda assim, vê-lO pensan-
do nos outros. Quando você adoece ou sofre dor, consegue pensar num modo de ainda fazer algo 
por sua mãe, seu pai ou seus irmãos?
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Quarta-feira Abandonado
Você já se sentiu esquecido ou abandonado 

por seus pais? Às vezes, parece que ninguém en-
tende você ou se importa com seus problemas, 
não é mesmo? 

Foi assim que Jesus Se sentiu quando estava 
pendurado na cruz. Os pecados do mundo intei-
ro, desde Adão até o fim dos tempos, pesavam 
sobre Seus ombros. Naqueles instantes, Cristo 
não conseguia ver o Pai. O grande fardo do pe-
cado e a separação do Pai partiram o coração de 
Cristo. 

Ele não tinha certeza se retornaria como 
Conquistador ou de que Seu sacrifício seria 
aceito pelo Pai. Tudo o que sabia era que Deus 
odiava o pecado; por isso, temia que o pecado 

O separasse para sempre de Deus. Os anjos não 
puderam assistir à agonia de Cristo. Por isso, 
cobriram o rosto para não contemplar a terrível 
visão. A natureza chorou, junto com Deus e os 
anjos, por seu moribundo Criador. Durante três 
horas, o Sol parou de brilhar. A escuridão se es-
palhou por toda parte. 

O Pai Se escondia naquela escuridão. Ele 
estava em pé, com os anjos, ao lado de Seu 
Filho moribundo. No entanto, Cristo não sabia 
que Seu Pai estava bem pertinho dEle. Por que 
Deus abandonou Seu Filho quando Ele mais 
precisava? Por que não disse palavras de amor, 
consolo e alegria nesses terríveis últimos mo-
mentos? 

Lição 10

Hora de pesquisar  

1   Por que Deus não ajudou Seu Filho ou conversou com Ele, que estava morrendo na 
cruz? Salmos 89:14 (primeira parte).

Porque Deus é j_________________
“A espada da justiça tinha sido desembainhada, e a ira de Deus contra a maldade recaiu sobre o 
substituto do homem, Jesus Cristo, o unigênito do Pai.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 5, p. 1103.

2   Leia e  analise o texto abaixo com seus pais, e, em seguida, faça um resumo com suas próprias 
palavras.
“A transgressão da Lei de Deus em uma única instância, no menor detalhe, é pecado. [...] Deus é um 
juiz, o Vingador da justiça, a qual é a habitação e o fundamento de Seu trono. Ele não pode descon-
siderar Sua lei; não pode destruir o menor mandamento para salvar o pecador. A retidão, a justiça e a 
excelência moral da Lei devem ser mantidas e justificadas perante o universo celestial e os mundos 
não caídos. O que é a justiça de Deus? É a santidade de Deus em relação ao pecado.” — The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 951.

3. O que Cristo disse quando a justiça de Deus se manifestou sobre Ele? Mateus 27:46. 

4. O que aconteceu quando Cristo disse: “Está consumado”, inclinou a cabeça e morreu? Leia em 
Salmos 85:10 e escreva a resposta com suas palavras.

“Quando Cristo proferiu essas palavras, estava Se dirigindo ao Pai. Jesus não estava fazendo sozinho 
esse grande sacrifício. Era o cumprimento da aliança feita entre o Pai e o Filho antes que os fun-
damentos da Terra fossem estabelecidos. [...] A aliança devia ser totalmente consumada, agora. O 
clímax tinha sido atingido. Cristo tinha consciência de que precisava cumprir totalmente a promessa 
que havia feito. Na morte, saiu mais que vencedor. O preço do resgate foi pago.” — The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1149.

Para refletir: 

Como você se sente quando seus pais lhe aplicam a justiça (castigo) após sua desobediência?
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Minha tarefa Quinta-feira

Lição 10

Compartilhe com 
sua classe da ESIR 

o motivo (ou os 
motivos) pelo(s) 
qual(is) você é 

grato a Jesus por ter 
morrido por você.



84

Lição 10

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Meu compromisso

Com a ajuda de Jesus...

 Desejo carregar a cruz da obediência.
 Decido orar por meus inimigos.
 Irei obedecer a meus pais e ajudá-los nas tarefas do dia a dia.
 Decido parar de crucificar Jesus novamente; em vez disso, obedecerei a Seus mandamentos e 

cumprirei Sua vontade.
 Escolho agradecer a Deus por Seu amor ao deixar Cristo morrer por mim.

Desafio

Como você se sente com respeito à cruz do Calvário e quanto ao que Deus e Cristo fizeram por você? 
Responda a esta pergunta escrevendo uma carta de agradecimento a Eles. 

Recapitulação 

Revise e analise a lição com sua família depois de ler Mateus 27:31-53; Lucas 23:26-46; João 
19:16-30.

Sexta-feira

“A espada da justiça tinha sido 
desembainhada, e a ira de Deus contra 
a maldade recaiu sobre o substituto do 

homem, Jesus Cristo, o unigênito do Pai.”
The SDA Bible Commentary 

[E. G. White Comments], vol. 5, p. 1103.
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Sábado

Lição 10

Q V I D A Y U I O S D F G H J

Z E C V B N M H J K A Ç D P G

Q R E R T Y U I O S L F G E J

V E W A A T E M P E E A N R A

Q D E R T Y U I O S G F G P J

D A R A J O O V A A R A Z E B

Q W E R T Y U I O S I F G T J

D P R E S E N Ç A X A X E U D

Q W E R T Y U I O S S F G A J

F G I U A N A A D E U S O M F

Q W E R D I R E I T A F G E J

S A A Z X C V B N M Ç L M N H

Q W D E L Í C I A S D F G T J

C R E A V I V A M E N T O E J

Q W E R T Y U I O S D F G H J

Palavras-cruzadas

Preencha os espaços com as palavras em negrito do seguinte versículo:
 
"Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há fartura de alegrias; à tua mão direita 
há delícias perpetuamente." Salmos 16:11



86

Para memorizar: 
“Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá.” (João 
11:25).

Pare e pense:
Você e um amigo estão visitando o túmulo de um parente que morreu. Você fica chocado ao ver o tú-
mulo aberto. Alguém com uma roupa branca e um rosto brilhante está sentado em cima da lápide. O 
que você faria?

Domingo

Lição 11

Lição 11

UM AMIGO QUE 
RESSUSCITA
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Os soldados romanos ficam como mortos
No domingo de madrugadinha, as duas Ma-

rias foram ao túmulo de Jesus, mas ficaram 
amedrontadas ao ver que um grande terremoto 
tinha ocorrido. Pouco antes de chegarem, um 
anjo havia descido do Céu, rolado a pedra da en-
trada e estava sentado sobre ela. Seu rosto bri-
lhava como o relâmpago, e suas vestes pareciam 
brancas como a neve. 

Ele disse às mulheres: 
— Não tenham medo, pois sei que estão pro-

curando Jesus, que foi crucificado. Ele não está 
aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Ve-
nham, vejam o lugar onde estava. 

Enquanto as mulheres ficaram felizes ao ou-
vir a boa-nova de que Jesus ressuscitou, os va-
lentes soldados romanos caíram como mortos 
em volta do túmulo quando viram, pouco tempo 
antes, Gabriel, o mais poderoso dos anjos, rolar 
a pedra como se fosse um pedregulho, e o ouvi-
ram chamar: 

— Filho de Deus, vem para fora! Teu Pai Te 
chama. 

Com os próprios olhos, eles viram Jesus Se 
levantando dentro da sepultura e ouviram Sua 
aclamação triunfante: “Eu sou a ressurreição e 
a vida!” Os guardas romanos contemplaram o 
rosto dAquele de quem tinham rido apenas dois 

dias antes. Era o Homem a quem tinham prega-
do na cruz. Era Aquele que tinha sido posto na 
tumba de José. 

Como Jesus ressurgiu do túmulo cheio de 
glória e majestade, muitos anjos curvaram-se 
diante dEle e O receberam com cânticos de lou-
vor. Que visão surpreendente! Você não gostaria 
de ter estado lá? 

Hora de pesquisar  

1   Aonde os soldados se dirigiram depois que os anjos celestes desapareceram, e o que 
confessaram honestamente? Sublinhe a resposta no texto abaixo.  
“Tropeçando como bêbados, apressaram-se para a cidade, transmitindo às pessoas que encontra-
vam a maravilhosa notícia. Estavam indo em direção a Pilatos, mas seu relatório tinha chegado 
primeiro às autoridades judaicas, e os sacerdotes e governantes pediram que se apresentassem 
primeiro a eles. O aspecto daqueles soldados era muito estranho.” — O Desejado de Todas as Na-
ções, p. 781.

2   Como estava o rosto dos soldados durante sua confissão? Sublinhe a resposta abaixo. 
“Tremendo de pavor, rostos pálidos, confirmaram a ressurreição de Cristo. Contaram tudo, exata-
mente como tinham visto; não haviam tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse 
a verdade. Com doloroso acento, disseram: Foi o Filho de Deus que foi crucificado; ouvimos um anjo 
proclamá-lO a Majestade do Céu, o Rei da glória.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 781.

Colocando em prática

Você acha que os soldados foram sinceros quando disseram: “Ele é o Filho de Deus, que foi cru-
cificado; ouvimos um anjo proclamá-lO como a Majestade do Céu, o Rei da glória”?
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Um relatório falsoSegunda-feira

Lição 11

Hora de pesquisar  

1   De quem os sacerdotes se tornaram ferramentas após entregarem Cristo à morte? Sub-
linhe a resposta.  

“Ao entregarem Cristo à morte, os sacerdotes se transformaram em ferramentas de Satanás. Agora, 
estavam totalmente sob seu poder. Caíram numa armadilha da qual não viam nenhuma fuga a não ser 
continuar sua guerra contra Cristo.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 785.

2   Para descobrir como a vida dos sacerdotes se tornou miserável após a crucifixão de Cristo, leia 
o texto abaixo e responda as perguntas a seguir. 
“Os sacerdotes e príncipes andavam em contínuo pavor de que acontecesse de, ao caminharem pe-
las ruas ou no interior da própria casa, terem de se encontrar face a face com Jesus. Sentiam que 
não havia segurança para eles. Ferrolhos e travas não passavam de frágil proteção contra o Filho de 
Deus. De dia e de noite, aquela horrível cena do tribunal lhes atormentava, quando clamaram: ‘O Seu 
sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos’ (Mateus 27:25). Nunca mais aquela cena se apagaria da 
mente deles. Jamais desfrutariam de um sono tranquilo.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 785.

O que eles temiam? 
 

O que eles não conseguiam esquecer? 

3   Procure a palavra “suborno” no dicionário. Alguém já tentou subornar você para fazer algo 
errado? Talvez não tenham lhe dado dinheiro, mas podem ter oferecido algo em troca de você fazer 
o que a pessoa queria. Compartilhe sua experiência na classe da ESIR sábado que vem.

Como os sacerdotes se sentiram ao saberem 
a verdade de que Jesus, a quem crucificaram, 
era o Filho de Deus? Como você se sentiria se 
estivesse no lugar deles? 

“O rosto dos sacerdotes estava como o de um 
morto. Caifás tentou falar. Seus lábios se mo-
viam, mas não conseguiam emitir nenhum som. 
Os soldados estavam para deixar a sala do con-
selho quando uma voz os deteve. Caifás tinha 
conseguido falar, finalmente: ‘Esperem, espe-
rem!’, disse. “Não contem a ninguém o que vi-
ram.’” — O Desejado de Todas as Nações, p. 781.

Por que os sacerdotes não admitiram que 
cometeram o pecado de crucificar o Messias? 
Porque seria humilhante demais. Por isso, tive-
ram de praticar novos pecados para esconder os 
anteriores. 

Um relatório mentiroso foi então apresenta-
do aos soldados. 

— Digam — falaram os sacerdotes — que os 
discípulos dEle vieram à noite e roubaram o cor-
po enquanto dormíamos. 

Os soldados ficaram horrorizados por ter de 
mentir que haviam dormido no posto. Certa-
mente seriam punidos com a morte. Os sacerdo-
tes tiveram de prometer aos soldados que suas 
vidas seriam poupadas se contassem essa histó-
ria falsa a respeito de Jesus. 

Quando os soldados chegaram aos sacerdo-
tes, contaram-lhes a surpreendente verdade de 
que Jesus era o Filho de Deus. Porém, quando 
saíram da sala onde estavam os líderes religio-
sos, os soldados levavam grande quantidade de 
dinheiro e uma grande mentira para contar. 

Você acha que os soldados se sentiram feli-
zes depois disso? Não, eles devem ter se tornado 
pessoas muito infelizes. Quem mente e vende a 
verdade por dinheiro carregará culpa e tristeza 
que nunca desaparecem. 
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O Doador da vida Terça-feira

Quando Cristo estava diante do sepulcro de 
José, disse: “Eu sou a Ressurreição e a Vida.” 
Essas palavras só podem ser ditas pelo Doador 
da vida. Tudo o que Cristo criou, desde a menor 
formiga até o grande elefante, vive pela vontade 
e poder dEle. Toda manhã, Deus nos desperta 
do sono. Ele mantém nosso coração pulsando e 
nossos pulmões respirando mesmo quando es-
tamos dormindo. 

Cada passo que damos, cada bocado de co-
mida que ingerimos só ocorrem por meio de 
Cristo. Ele é a Fonte de nossa vida e ser. Quem 
deu a Cristo o poder de ressuscitar a Si mesmo 
dos mortos? Quando viveu nesta Terra, Ele era, 
ao mesmo tempo, totalmente homem e total-
mente Deus. Enquanto viveu entre nós, Sua 
divindade [natureza divina] foi escondida. Con-
tudo, quando Seu Pai O chamou, Cristo saiu da 
sepultura pela divindade que havia dentro dEle. 

Não é maravilhoso termos um Salvador vivo? 
O mesmo poder que Ele usou para ressuscitar a 
Si mesmo dentre os mortos, irá empregar para 
nos devolver a vida. A Bíblia nos diz que todos 

Lição 11

estamos mortos em ofensas e pecados (Efésios 
2:1). Você possui algum pecado favorito que o 
tem tornado um cristão “morto”? 

Hora de pesquisar  

1   Leia Efésios 2:3 e 4 (na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje) e descubra o 
que significa estar morto em ofensas e pecados.

2   Quem também ressurgiu com Cristo em Sua ressurreição? O que fizeram? Mateus 27:52 e 
53. Leia o texto abaixo e complete as frases. 
“Ao ressuscitar, Cristo trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de Sua 
morte, abriu a sepultura deles, e quando Ele ressurgiu, eles também ressuscitaram. Eram aqueles 
que haviam cooperado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da ver-
dade. Agora deviam ser testemunhas dAquele que os ressuscitara dos mortos. [...] 
“Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. 
Subiram com Ele, como troféus de Sua vitória sobre a morte e o sepulcro. [...] 
“Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos, e nós 
ressurgimos com Ele.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 786.

Colocando em prática

Dê exemplos de como você pode estar vivendo em ofensas e pecados. Peça a ajuda de seus pais. 
1 -___________________________ 2 -____________________________
3 -___________________________ 4 -____________________________
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Quarta-feira A segunda vinda
Se os soldados no sepulcro ficaram com 

tanto medo quando viram um anjo revestido 
com luz e energia celestes, como ficarão todos 
os desobedientes ao verem Jesus retornando 
pela segunda vez? Ele estará acompanhado 
por dez mil vezes dez mil anjos das cortes ce-
lestiais. Não é possível contá-los, mas sabemos 
que todo anjo do Céu descerá com Cristo em 
Sua segunda vinda. Será um dia maravilhoso! A 
Terra irá cambalear como um homem bêbado. 
Um fogo rodeará Cristo, e os Céus se enrolarão 

Lição 11

como um pergaminho. Naquele momento, todo 
olho verá Jesus, incluindo aqueles que O cruci-
ficaram. Judas, Pilatos, Herodes, os principais 
sacerdotes, Caifás e os soldados romanos que 
guardavam a tumba verão Cristo retornando 
como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A 
multidão que gritou: “Crucifiquem-nO!” tam-
bém estará lá. 

Quando Jesus vier naquele dia, você se es-
conderá dEle ou dirá: “Este é o nosso Deus, a 
quem aguardávamos, e Ele me salvará”? 

Hora de pesquisar  

1   Anote as qualidades do caráter de Cristo que você aprendeu nesta lição.
1 -___________________________ 2 -____________________________

3 -___________________________ 4 -____________________________

2   Também aprendemos que todos estamos mortos em pecados. O que podemos fazer para 
ressuscitar e nos tornarmos cristãos vivos? 
1 -___________________________ 2 -____________________________
3 -___________________________ 4 -____________________________

3   O que devemos fazer a fim de nos prepararmos para encontrar Jesus quando vier pela 
segunda vez? Leia em 2 Coríntios 5:17.

Dez mil vezes 
dez mil (10 000 
x 10 000) = Cem 
milhões (100 000 
000) de anjos, um 
número figurado 
que indica uma 
quantidade que 
não pode ser me-
dida ou contada.

?
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Quinta-feira

Lição 11

Minha tarefa
Qual é a sua planta perene favorita? Algumas 

delas são a rosa, o cravo, a margarida, a íris, o lí-
rio-do-vale, entre outras. Certas plantas perenes 
crescem a partir de um bulbo. Cebola e alho são 
bulbos conhecidos, que usamos como alimento. 

O bulbo compõe-se de camadas de folhas 
grossas e carnudas. Geralmente, o bulbo é plan-
tado no outono e enterrado cerca de 10 a 15 cm 
para dentro do solo. Durante o período de cres-
cimento, a planta produz lindas flores coloridas. 
Porém, quando o inverno chega, as flores e fo-
lhas morrem, mas o bulbo permanece vivo no 
subsolo. Na primavera seguinte, o botão central 

emite um broto que atravessa a terra até a luz 
do Sol. Do broto nascem caule, folhas e flores. 
E, assim, o ciclo de vida (e morte) continua ano 
após ano. 

Que lições espirituais podemos aprender 
do bulbo? Um bulbo florido nos lembra a res-
surreição de Cristo. O bulbo oculto no subsolo 
pode também nos recordar da morte de Cristo. 
Ao morrer, Jesus foi enterrado. Para aqueles 
que não criam nEle, o Salvador parecia estar 
para sempre morto. Contudo, para os que sa-
biam ser Ele o Filho de Deus, Cristo era um Por 
isso, Jesus é comparado ao lírio-dos-vales.   

Hora de pesquisar  

Desenhe em uma folha um bulbo (procure imagens na internet) em cada parte de seu ciclo de vida, 
pinte-o e escreva a comparação entre o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Coloque o desenho 
onde possa sempre fazer você se lembrar desta lição. Se desejar, você pode cultivar seu próprio lírio 
como um belo lembrete.

Planta perene: 
É o nome dado 
às espécies ve-
getais cuja vida 
é longa, com 
duração maior 
que dois anos. 
Suas folhas não 
caem.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 11

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo...

 Não quero mais mentir por palavras ou atitudes.
 Nunca receberei nenhum suborno de amigos ou inimigos.
 Sempre que puder, darei testemunho de meu Salvador ressuscitado.
 Decido deixar Cristo me ressuscitar, pois estou morto em ofensas e pecados.
 Agradecerei sempre a Deus por trazer Jesus de volta à vida, para que eu também possa comparti-

lhar a vida eterna com Ele.

Desafio: 

Quantas pessoas Cristo trouxe de volta à vida durante Seu ministério na Terra, e quem eram? En-
contre-as nas referências bíblicas e faça a soma. 

Recapitulação: 

Leia Mateus 28:1-6, 11-15.

“Tremendo de pavor, rostos pálidos, 
confirmaram a ressurreição de Cristo. 

Contaram tudo, exatamente como tinham visto; 
não haviam tido tempo de pensar ou falar 

qualquer coisa que não fosse a verdade. Com 
doloroso acento, disseram: Foi o Filho de Deus 

que foi crucificado; ouvimos um anjo proclamá-
lO a Majestade do Céu, o Rei da glória.” 

O Desejado de Todas as Nações, p. 781.
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Sábado

Lição 11

Cante o hino 165 do novo 
Hinário Louvores ao Rei com esta letra, abaixo:

Jesus, o Bom Amigo
I

Achei um bom amigo
Jesus, o Salvador

O escolhido dos milhares para mim
Dos vales é o lírio; é o forte Mediador

Que me purifica e guarda para Si

Coro
Consolador amado, meu protetor do mal

Solicitude minha toma a Si
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã

O escolhido dos milhares para mim

II
Levou-me as dores todas
As mágoas lhe entreguei

Minha fortaleza é, na tentação
Deixei por Ele tudo; os ídolos queimei

Ele me conserva santo o coração

III
Que o mundo me abandone; persiga o tentador

Jesus me guarda até da vida o fim
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã

O escolhido dos milhares para mim

IV
Não desampara nunca
Nem me abandonará

Se fiel e obediente eu viver
Um muro é de fogo, que me protegerá
Té que venha a mim o tempo de morrer

V
Ao céu então voando, Sua glória eu verei

Onde a dor e a morte nunca vêm
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã

O escolhido dos milhares para mim
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Para memorizar: 
“Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso.” 
(Gênesis 28:16).

Pare e pense: 
Seu melhor amigo acabou de morrer, e você está com o coração partido. Você está voltando para casa, 
vindo do funeral, quando fica sabendo que o corpo dele desapareceu e não pôde ser encontrado. Em 
algum lugar da viagem de retorno, um desconhecido chega para você e começa a falar sobre o amigo 
que acabou de morrer. Como você estaria se sentindo? 

Domingo

Lição 12

Lição 12

UM AMIGO QUE NUNCA 
ME ABANDONA
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Voltando para casa
Dois amigos estavam voltando para Emaús 

depois de um funeral em Jerusalém, e, durante 
a caminhada, comentavam a respeito da morte 
de seu bom amigo Jesus e do sepultamento no 
túmulo de José de Arimateia. Há pouco, ouviram 
falar que o corpo dEle havia sido levado. Por ou-
tro lado, as mulheres disseram que tinham visto 
anjos e que haviam se encontrado com Jesus. 

E agora, em quem deviam acreditar? Jesus 
era realmente o Messias, como sempre disse 
ser? Se era, por que não Se livrou da situação? 
Enquanto pensavam nessas coisas, os viajantes 
ficavam cada vez mais tristes. Pouco tempo de-
pois, um Estranho se uniu a eles. Os viajantes 
estavam tão entristecidos que não deram muita 
atenção à aparência do Estranho, e continuaram 
falando sobre a morte de Cristo. O Companheiro 
desconhecido quis confortá-los porque viu sua 
tristeza e entendeu suas perguntas. Eles come-
çaram a se perguntar: “Ei, será que esse Homem 
crucificado poderia ter sido mesmo o Cristo?” 
Em seguida, derramaram lágrimas ao pensar 
nas coisas tristes que haviam acontecido. 

Segunda-feira

Lição 12

Hora de pesquisar  

1   Quem era o Estranho? Lucas 24:15. Por que o Desconhecido não Se revelou imediata-
mente a eles? Sublinhe a resposta abaixo. 

“Se [Cristo] Se revelasse logo, o coração deles teria ficado satisfeito. Em sua imensa alegria, não 
sentiriam necessidade de mais nada. Porém, era necessário que entendessem as referências 
que as Escrituras faziam a Ele mediante os símbolos e profecias do Antigo Testamento. Sua fé 
precisava ser primeiro firmada nessas coisas.” — O Desejado de Todas as Nações, pp. 796-799.

Para refletir: 

O Antigo Testamento é menos importante do que o Novo? Sim ou não? Justifique sua resposta.
“Ao ensinar esses discípulos, Jesus mostrou a importância do Antigo Testamento como uma pro-
va que confirmava Sua missão. Muitos crentes de hoje desprezam o Antigo Testamento, dizendo 
que já não tem qualquer utilidade. Mas esse não era o ensinamento de Cristo. Jesus o valorizava 
tanto que disse: ‘Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda 
que alguém ressuscite dentre os mortos.’” — O Desejado de Todas as Nações, p. 799.
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Chegando em casa
Enquanto os viajantes percorriam o longo ca-

minho de Jerusalém a Emaús (cerca de 13 km), 
Jesus caminhava sobre as pedras ásperas com 
o mesmo cuidado que eles. De vez em quando, 
os viajantes paravam para descansar um pouco. 
Ao chegarem à aldeia de Emaús, o Sol já havia 
se posto. 

O Estranho deu a entender que continuaria 
sua jornada, mas os dois amigos O convidaram 
para jantar e passar a noite em sua casa. De al-

Segunda-feira

Hora de pesquisar  

1   O que podemos aprender sobre o caráter de Cristo com o fato de Ele ter recusado, a 
princípio, o convite para ficar com os discípulos? Sublinhe a resposta. 

“Cristo nunca força Sua presença com ninguém. Ele Se interessa por quem dEle precisa. De boa von-
tade, entrará na casa mais simples para alegrar o mais humilde coração. Porém, se os homens forem 
muito indiferentes para pensar no Hóspede celestial ou para convidar-Lhe a permanecer com eles, 
Ele continuará a viagem. Assim, muitos sofrem grande perda.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 
800.

2   Como Jesus Se revelou aos discípulos? Sublinhe a resposta. 
“A simples refeição noturna de pão é rapidamente preparada e servida na presença do Hóspede, que 
Se sentou à cabeceira da mesa. Então, Ele estende as mãos para abençoar a comida. Os discípulos 
recuam, espantados. O Viajante estende as mãos da mesma forma que o Mestre fazia. Então, olham 
mais atentamente, e veem em Suas mãos a marca dos cravos. Os dois discípulos exclamam juntos: É 
o Senhor Jesus! Ele ressuscitou dos mortos!” — O Desejado de Todas as Nações, p. 800.

3   Por que os discípulos não ficaram para comer o jantar? Sublinhe a resposta.  
“Mas com essa grande novidade para transmitir, eles não podiam se sentar e conversar. Seu cansaço 
e fome despareceram. Assim, sem saborear a refeição e cheios de alegria, partem imediatamente 
pelo mesmo caminho pelo qual vieram, apressando-se para contar as novidades ao restante dos 
discípulos em Jerusalém.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 801.

guma forma, eles gostaram muito da companhia 
e queriam ouvir mais do que Ele tinha a dizer. O 
Estranho, a princípio, não pareceu aceitar o con-
vite, mas eles insistiram: 

— Ei, é muito tarde! Fique conosco. 
Finalmente, o Estranho concordou em entrar 

na casa com eles. Se os discípulos não tivessem 
insistido com o Estranho, Ele não teria entrado 
e eles jamais saberiam que seu Hóspede era o 
Salvador. 

Lição 12

Recuar: se afas-
tar, voltar para 
trás.

?
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Correndo de volta para Jerusalém Terça-feira

Já era tarde quando os dois discípulos come-
çaram a percorrer de volta os treze quilômetros 
de Emaús a Jerusalém. Mal podiam esperar para 
contar as boas-novas da ressurreição de Jesus 
aos demais discípulos. A estrada era perigosa, 
e às vezes eles escorregavam ou tropeçavam 
nas rochas. Com um cajado na mão, continua-
ram, lamentando apenas por não conseguirem 
ir mais rápido. Às vezes, perdiam a trilha, mas 
a encontravam novamente. Porém, não sabiam 
que Jesus os acompanhava, invisível. A noite 
estava escura, mas a luz do “Sol da Justiça” bri-
lhava em seus corações. Várias vezes repetiam 
entre si: “Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou!” 

Ao chegarem a Jerusalém, os dois viajantes 
foram direto ao cenáculo a fim de encontrar 
os outros discípulos. Ao baterem na porta, nin-
guém os atendeu. Na esperança de entrar, eles 
bateram novamente e disseram seus nomes. 
Lentamente, a porta foi aberta e eles entraram. 
Os onze discípulos estavam felizes e agradecen-
do a Deus. Alguém disse: “O Senhor ressuscitou 
e apareceu a Simão.” Os dois viajantes contaram 
a maravilhosa história de como andaram com 
Jesus de Jerusalém a Emaús, e de como Ele 
abençoou a comida. 

Enquanto todos conversavam animadamen-
te, Alguém misteriosamente apareceu na sala. 
Todo mundo olhou para o Estranho. Ninguém 
havia batido à porta; não se ouviram passos. 
Quem poderia ser? De repente, o Estranho falou: 

— Que a paz esteja com vocês! 
Agora os discípulos ficaram ainda mais ater-

rorizados, pensando ter visto um fantasma. En-
tão, Jesus lhes disse: 

— Ei, por que vocês estão apavorados? Por 
que esses pensamentos sombrios enchem seus 
corações? Vejam Minhas mãos e Meus pés, e 
tenham certeza de que sou Eu mesmo; toquem 
em Mim e vejam. Um espírito ou fantasma não 
teria carne nem ossos como vocês veem que Eu 
tenho. 

Se você estivesse no cenáculo naquele dia, 
também sentiria medo? 

Lição 12

Cenáculo: 
a sala onde eram 
feitas as refeições 
ou um quarto no 
primeiro andar de 
uma casa utilizado 
como aposento de 
hóspedes. Termo 
usado para o local 
onde ocorreu a 
última ceia.

?

Hora de pesquisar  

1   Como Jesus comprovou aos discípulos que Ele não era um espírito ou fantasma? Leia 
em Lucas 24:40-43 e escreva a resposta com suas palavras.

“Eles conferiram as mãos e os pés marcados pelos cruéis cravos. Reconheceram Sua voz, como 
jamais tinham ouvido a de nenhuma outra pessoa.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 803.

2   O que aprendemos a respeito da caminhada invisível de Cristo ao lado dos dois discípulos 
enquanto voltavam a Jerusalém? Gênesis 28:16.

3   Aprendemos que Deus é onipresente. Procure essa palavra no dicionário e escreva o sig-
nificado aqui:
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Quarta-feira Deus está sempre em todo lugar
Quantas vezes por dia você se lembra de 

que Deus está presente em todos os lugares, e 
que Ele ouve e vê tudo o que você faz? Moisés, 

Lição 12

José, Timóteo, Daniel e muitos outros heróis 
da Bíblia sabiam que Deus sempre os estava 
observando.  

Hora de pesquisar

1   Leia as frases abaixo. Escreva-as no futuro, como se elas tivessem sido escritas pes-
soalmente a você. Coloque o pronome “você” onde estiver escrito Moisés. Por exemplo: 

“[Moisés] acreditava que Deus dirigisse sua vida em particular.” 
Você irá acreditar que Deus dirige sua vida em particular.
Agora tente você:

Moisés viu e reconheceu a Deus em cada detalhe de sua vida.

Moisés olhou para Deus e confiou nEle.

2   Que pensamentos sobre a onipresença de Deus podem ajudá-lo quando você estiver sozi-
nho e sentindo medo? Leia em Salmos 34:7-9. Preencha os espaços em branco.
O ____________ do SENHOR fica em volta daqueles que O temem e os ___________________ 
do perigo. Procure descobrir, por você mesmo, como o SENHOR Deus é _______________. Feliz 
aquele que encontra segurança nEle! Que todos os que se dedicam a Deus O temam, pois aque-
les que O temem não têm falta de nada.

Para refletir

Não se esqueça de que, durante o dia, Deus está sempre vendo tudo que você pensa e faz. Você 
O inclui em cada pensamento e ação?
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Minha tarefa Quinta-feira

Qual é a melhor parte de vivermos na presença de Deus a cada minuto de nossa vida? A Bíblia 
nos diz que há plenitude de alegria na presença de Deus, e ao Seu lado há prazeres eternos (Salmos 
16:11). 

Você está feliz? Sente uma felicidade que nunca termina? Ainda não? De hoje em diante, você 
pode senti-la toda vez que entender que Jesus está sempre ao seu lado. Leve-O com você aonde quer 
que andar. Davi sabia que não podia se esconder de Deus. Leia Salmos 139:1-12 e depois escreva 
com suas próprias palavras como isso poderia se aplicar à sua vida. Compartilhe o pensamento com 
sua família. 

Lição 12

Meu testemunho

Medite em Salmos 139:1-12. Compartilhe com sua classe da ESIR o que você sentiu ao ler esse 
texto.
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Hora de pesquisar  

Meu compromisso

Assinale as decisões que você deseja tomar, com a ajuda de Cristo. 

 Decido me lembrar de que Deus está sempre comigo. Vou convidá-lO a fazer parte de tudo o que 
faço.

 Quero convidar Jesus para ser meu constante companheiro.
 Antes de praticar qualquer coisa que não seja certa, pensarei: “Como posso fazer tamanha mal-

dade contra o Senhor?”

Desafio:

Encontre o versículo da Bíblia que diz: “Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal; não 
podes tolerar a maldade.” 
Escreva-o com letras grandes num pedaço de papel ou numa cartolina inteira e pendure em seu 
quarto.

Recaptulação

Leia Lucas 24:13-40 com sua família.

Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 12

“Cristo nunca força Sua presença com 
ninguém. Ele Se interessa por quem 

dEle precisa. De boa vontade, entrará 
na casa mais simples para alegrar o 
mais humilde coração. Porém, se os 

homens forem muito indiferentes para 
pensar no Hóspede celestial ou para 

convidar-Lhe a permanecer com eles, 
Ele continuará a viagem. Assim, muitos 

sofrem grande perda.”
O Desejado de Todas as Nações, p. 800.
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Sábado

Lição 12

Teste seu conhecimento

A importância dos dois 

1. Dois amigos se encontraram com Jesus na estrada para Emaús após a ressurreição. Es-
creva o nome de um deles. 

2. Quem eram os dois discípulos apelidados de “filhos do trovão”? 

3. Que evangelista escreveu dois livros no Novo Testamento? 

4. Quais eram os nomes dos dois filhos de José? (Seus nomes foram dados a duas das doze 
tribos, porque a José foi prometida uma porção dobrada em Israel.) 

5. Que dois homens foram grandes amigos na história da Bíblia? 

6. Que duas mulheres foram as amigas mais famosas na história bíblica?

7. Que nome foi dado às duas estátuas angelicais que ficavam uma voltada para a outra em 
cima do propiciatório?

8. No que os Dez Mandamentos foram escritos?
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Para memorizar: 
“Eu sou a Videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em Mim e Eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem Mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João 15:5).

Pare e pense: 
Seu Amigo é uma ótima pessoa. Ele nunca fica chateado quando os outros ficam com raiva dEle. 
Quando não O tratam muito bem, mesmo assim Ele é gentil. Quando as pessoas falam mal dEle, 
Ele fala educadamente delas. Algumas pessoas O espancaram e até cuspiram em Seu rosto, mas 
Ele não Se vingou. Além disso, orou para que Deus as perdoasse. Quanto mais você conhece esse 
Amigo, mais quer ficar semelhante a Ele. Mas você sabe que não será fácil, porque muitas vezes 
você é impaciente, impiedoso, rude e infeliz. O que você deveria fazer, então?

Domingo

Lição 13

Lição 13

UM AMIGO 
PARA IMITAR
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A vinha ensina sobre amizade
Ao ler a descrição do Amigo perfeito no Pare e 
pense, você deve ter pensado: “Nunca conheci 
uma pessoa assim!” Você está certo. Se fizésse-
mos uma pesquisa com todos os amigos 
do mundo, seria muito difícil en-
contrar um que fosse perfeito 
assim. Mas há alguém que 
se encaixa nessa descri-
ção. Nós temos estudado 
sobre Ele este trimestre 
inteiro. É Jesus. Ele é o 
melhor e mais perfeito 
Amigo que podemos 
ter. Se você estudou 
fielmente e todo dia 
sua lição, e participou 
das aulas na ESIR aos 
sábados, deve saber que 
Jesus é o melhor Amigo que 
você jamais poderia conhecer. 

Jesus caminhava com Seus 
discípulos em direção ao Getsêmani. 
Era noite. Essa foi a última caminhada com eles 
antes de Sua morte. O Mestre ficou triste por 
não poder livrar Seus discípulos do juízo vindou-
ro. Porém, procurava uma oportunidade para 
mostrar a eles como a amizade que deveriam 
ter com Ele precisava ser real e forte. Enquanto 
a lua brilhava, puderam ver uma plantação de 
uvas na beira da estrada. Apontando para a vi-
deira (ou parreira), Jesus lhes disse: 

Hora de pesquisar  

1   Antes de começar a aprender como podemos imitar a vida de Jesus, precisamos en-
tender primeiro os símbolos da história. Leia João 15:1, 2 e 5 e, em seguida, preencha os 
espaços em branco abaixo.
Videira = J __ __ __ __
Ramos = N__ __ 

2   Cristo explicou aos discípulos como Ele poderia ser seu melhor Amigo. Quando subiu ao 
Céu, a amizade dos discípulos com Cristo ficou mais forte do que quando Ele andava na Terra. 
Leia a citação abaixo e marque como deve ser um enxerto do pecador na videira que é Cristo. 

“[Jesus] Disse que a conexão do ramo com a videira representa a relação que você deve manter 
com Ele. O ramo é enxertado na videira viva e, fibra por fibra, veio por veio, cresce no tronco da 
videira. A vida da videira se torna a vida do ramo. Assim a alma morta em ofensas e pecados re-
cebe vida através da ligação com Cristo. Pela fé nEle como Salvador pessoal, a união é formada. 
O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude de Cristo, sua fragilidade ao 
poder eterno de Cristo.” — O Desejado de Todas as Nações, p. 675.

— Eu sou a Videira, e vocês são os ramos li-
gados a ela. 

Por que Jesus escolheu a videira para re-
presentá-lO? Por que não disse: “Eu sou o 

cedro, o carvalho ou a palmeira?” 
Essas árvores não precisam de 

nenhum apoio. Elas crescem 
rumo ao céu por conta pró-

pria. Porém, a videira se 
entrelaça nas ripas que 
a sustentam e assim so-
bem em direção ao céu. 

Não podemos su-
bir ao Céu sem Jesus; 
devemos nos apegar à 

Sua natureza divina até 
que nossa vida esteja to-

talmente entrelaçada com 
a dEle. Vamos até a Videira 

aprender o segredo para nos 
tornarmos os melhores amigos de 

Jesus, para que nossa vida seja uma có-
pia da vida dEle. 

Técnica 
de enxerto
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Mantendo a conexãoSegunda-feira

Muitos cristãos têm um grande problema. 
Eles se tornam amigos de Jesus, mas sua ami-
zade dura pouco tempo. Essas pessoas voltam 
pouco a pouco aos seus velhos hábitos e cortam 
o suprimento de comida que as ligava a Jesus. 
Enfim, se tornam galhos mortos. Uma conexão 
verdadeira com Jesus não pode ser algo que liga 
e desliga toda hora. Como os galhos morrem 
quando são cortados da videira, do mesmo jeito 
morremos espiritualmente quando não estamos 
ligados a Jesus. Ele diz: 

— Você não pode viver separado de Mim. A 
vida que você recebeu de Mim só pode ser pre-

Lição 13

servada pela ligação contínua. Sem Mim, você 
não consegue vencer um único pecado ou resis-
tir a uma única tentação.

Se nos separarmos de Jesus só por um mo-
mento, não poderemos viver por muito tempo. 
Assim, nos tornaremos cristãos mortos. 

Após estudar as lições deste trimestre, tal-
vez você se sinta motivado a se tornar um bom 
amigo de Jesus. O que você pode fazer para tor-
nar real e duradoura essa amizade até a volta 
de Jesus? Vamos estudar com cuidado a seção 
seguinte para encontrar a resposta. 

Hora de pesquisar  

1   O que significa permanecer em Cristo? Leia o texto abaixo e marque de caneta verde 
duas definições. 

“Permanecer em Cristo significa receber Seu Espírito constantemente, mantendo uma vida de entre-
ga sem reservas ao Seu serviço. O canal de comunicação entre o homem e seu Deus deve estar aberto 
continuamente. Como o ramo constantemente extrai a seiva da videira viva, devemos nos apegar a 
Jesus e receber dEle, pela fé, a força e a perfeição de Seu próprio caráter.”— O Desejado de Todas as 
Nações, p. 676.

2   Procure, no dicionário, o significado da palavra “permanecer”. Escreva a definição abaixo.

Para refletir 

Será que é possível estar ligado a Cristo só por fora e não ter nenhuma conexão por dentro?
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Desapegando-se e apegando-se Terça-feira

Se nossa amizade com Jesus é para durar 
eternamente, precisamos abandonar todas as 
outras amizades que atrapalham o caminho. An-
tes de mais nada, Cristo nos escolheu, pagando 
um preço infinito pela nossa redenção; e o ver-
dadeiro crente escolhe Cristo como o Primeiro, o 
Último e o Melhor em tudo. 

Você costuma escolher Cristo como o Pri-
meiro, o Último e o Melhor em tudo? Qual será o 
preço a pagar se você quiser fazer uma amizade 
séria com Jesus? Você precisa estar disposto a 
abandonar toda e qualquer coisa que possa se-
pará-lo de Jesus. 

A amizade com Cristo significa renunciar a 
nossa vontade e visão de mundo para aceitar-
mos Sua vontade e visão de mundo. Para alguns, 
isso não será fácil. Haverá uma luta dentro e 
fora da mente. Teremos de enfrentar o doloroso 
desapego das coisas que Cristo não gosta e nos 
apegarmos às coisas que Ele gosta e que serão 
boas para nós. 

Você já se perguntou por que alguns adultos 
e colegas de classe da ESIR, que se consideram 

Lição 13

Hora de pesquisar  

1   Nas duas colunas abaixo, faça uma lista de coisas das quais você precisa se desapegar 
e se apegar antes que possa ser amigo de Jesus.

Coisas para se desapegar Coisas para se apegar

2   Uma vez que tenhamos nos desapegado de nossos ídolos e nos apegado a tudo o que nos aju-
dará em nossa amizade com Cristo, o que irá acontecer? João 15:5 (última parte); Filipenses 4:13.
Quem estiver unido a Cristo ___________________________________.
Com a força que Cristo dá, poderá enfrentar _______________________.

3   O que acontece com pessoas que se consideram cristãs, mas não se desapegaram do mundo e 
de seus prazeres? Preencha os espaços em branco da lista de palavras.
Em seguida, analise com sua família o que isso significa.
desobediência | prazeres | união | coração | mundo | afeições | rebeldia

“Um mero concordar com essa __________, enquanto as ____________________ não estão sepa-
radas do __________, seus __________________ e suas dissipações, só encoraja a __________ no 
________________________.” — The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol 5, p 1144.

crentes, são tão inconstantes e acham tão difícil 
ser cristãos? Por que alguns agem, falam e se 
vestem como cristãos na igreja e, ao chegarem 
em casa, agem, falam e se vestem como munda-
nos? É porque tentam se unir a Cristo antes de 
se desapegarem de seus ídolos. 
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Quarta-feira A prova
Como poderemos saber se somos cristãos de 

verdade ou de mentira? Jesus nos deu um teste 
que podemos fazer. Sua Palavra nos diz:

“Nenhuma conversão que não mude o cará-
ter e o comportamento daqueles que aceitam 
a verdade é verdadeira.” — The SDA Bible Com-
mentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1144.

Se formos cristãos de verdade, daremos 
bons frutos; nossas palavras e ações demons-
trarão que somos amigos de Cristo. Ser amigo 

Lição 13

de Jesus significa ter um relacionamento real 
e vivo com Ele. Assim como o sangue circula 
pelas veias do corpo, a vida de Cristo deve 
circular dentro de nós. Seu Espírito deve ser 
um poder e uma energia em nossa vida. Essa 
energia será tão forte e visível que outros se-
rão influenciados por ela. Jesus será visto nas 
expressões em nosso rosto. As pessoas irão 
nos perguntar: “O que devo fazer para ter Je-
sus como amigo também?” 

Hora de pesquisar

1   O que significa “dar frutos”? Marque a resposta no texto abaixo.  Leia em Gálatas 
5:22 e 23 e escreva quais são os frutos do Espírito de Deus.

“O que é dar fruto? Nem tudo consiste em ir às reuniões da igreja uma vez por semana e dar nosso 
testemunho em oração ou na reunião social. Dia após dia devemos habitar na Videira e produzir 
frutos, com paciência, em nosso lar, nos negócios, e manifestar o Espírito de Cristo em todas as 
relações da vida.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1144.

2   O que acontecerá com as pessoas que se dizem cristãs e não dão muito fruto? Leia em João 
15:6 e escreva a resposta com suas palavras.

3   Como deveríamos nos sentir quando Deus nos poda? Leia em Tiago 1:2 e 3 e faça um emoji 
correspondente.
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Quinta-feira

Lição 13

Hora de pesquisar

1   Existem milhares de recompensas para quem for um verdadeiro amigo de Jesus. Leia 
em João 15:7 e 11 e escreva algumas abaixo.

Você já se perguntou o que deixa as pessoas tristes? “É a ausência de Cristo na alma que torna 
as pessoas tristes, com a mente duvidosa. É a ausência de Cristo que deixa o rosto triste e torna 
a vida insuportável. Alegria é o ponto central da Palavra de Deus para todos os que recebem a 
Jesus.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, pp. 1144 e 1145.

Colocando em prática

Você é uma pessoa feliz? Seu rosto está sempre sorrindo ou fica fechado, suspirando, a maior 
parte do tempo? ______________________

Meu testemunho 

Compartilhe com sua classe da ESIR no próximo sábado o que você fez para conseguir ser feliz 
esta semana.

Recapitule princípios aprendidos nesta lição

Tente dar um sorriso para cada pessoa que conhecer. Mantenha seus pensamentos felizes. Se 
você estiver triste e carrancudo, comece a cantar.

Faça uma lista de coisas das quais você precisa se desapegar. Em seguida, faça uma lista de 
coisas às quais você precisa se apegar. 

Minha tarefa
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 13

“Nenhuma conversão que não mude o 
caráter e o comportamento daqueles que 

aceitam a verdade é verdadeira.” 
The SDA Bible Commentary 

[E. G. White Comments], vol. 5, p. 1144.

Meu compromisso

Assinale cada frase que você decidir cumprir pela graça de Cristo.

 Decido estar intimamente ligado a Jesus o tempo todo, assim como o ramo está unido à videira.
 Quero deixar Deus podar as partes ruins do meu caráter.
 Irei colocar em prática os frutos do Espírito.
 Decido ser um verdadeiro cristão, desapegando-me das coisas deste mundo e apegando-me a 

Cristo.

Recaptulação

Leia João 15:1-11. Analise com eles que mudanças práticas você poderia fazer em sua vida para 
que possa se tornar um verdadeiro cristão, que dá frutos.
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Sábado

Lição 13

Desafio
Na primeira coluna, faça uma lista de todas as qualidades do caráter de Cristo que você 

estudou neste trimestre. Na segunda coluna, coloque uma estrela ao lado daquelas que 
você desenvolveu um pouco. Na terceira coluna, coloque uma carinha triste ao lado daque-
las que você ainda não desenvolveu. Ore a respeito delas, para que possa desenvolvê-las a 
fim de conseguir, finalmente, fazer sua vida se tornar uma cópia perfeita da vida de Jesus.

Qualidades de Cristo O que eu já  
desenvolvi

O que eu ainda 
não desenvolvi
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A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W D I S C Í P U L O S D F G H J K L Ç Z X C J

R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N G Q W E V

A S D F V I D E I R A X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L L Z X C J

R T Y U I C A I M D F G H J K L Ç Z X C V S D F R U T O L Ç Z F C V B N O Q W E V

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F E H J K L R Z X C J

R T Y U I O P A S L F G H J K L Ç Z X C V S D F G F I N É I A I A A A A I Q W E A

A S D F G H J K P A I X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F T H J K L F Z X C J

R T Y U P I P A S V F G H J K L Ç Z A C V S D P G A A A A A D O C V B A I Q W E V

A S D F G H J K L R Z X C V B N M Q M E R T Y A I O P A S D F G H J K L C Z X C J

Z A C V P A P A S A F G H J K L Ç Z O C A S D L G H J K L Ç Z X C V B N A Q W E V

A M D F G H J K L D Z X C V B N M Q R E R T M A N D A M E N T O S J K L D Z X C J

Z I C V P U P A S O F G H J K L Ç Z X C A S D V G H J K L Ç Z X C V B N O Q W E V

E G T Y U I O P A R D F G H J K L Ç Z X C V Y R I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

C O S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D A G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

E S T Y U S E N H O R F G H J K L Ç Z X C V Y U I V A R A S F G H J K L Ç Z X C J

C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B S M Q W E V

E R T Y U F A Z E R D F G H J K L Ç Z X C V Y F O G O A S D F G H J K E Ç Z X C J

C V S D F G F I N É I A S A A A A A Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B R M Q W E V

E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V Y U I O P A S D F G H J K V Ç Z X C J

C V S V I D A A A A A D X C V B A A Q W E A M A I O R Y U I O P A S D O G H J E S

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y A M O R A S D F G H J K S Ç Z X C J

Caça-palavras
Enconte as palavras em negrito

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o la-
vrador.

Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; 
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê 
mais fruto.

Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho 
falado.

Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si 
mesma não pode dar fruto, se não estiver na 
videira, assim também vós, se não estiverdes 
em mim.

Eu sou a videira, vós as varas; quem está em 
mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem 
mim nada podeis fazer.

Se alguém não estiver em mim, será lançado 
fora, como a vara, e secará; e os colhem e lan-
çam no fogo, e ardem.

Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras 
estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser-
des, e vos será feito.

Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito 
fruto; e assim sereis meus discípulos.

Como o Pai me amou, também eu vos amei a 
vós; permanecei no meu amor.

Se guardardes os meus mandamentos, perma-
necereis no meu amor; do mesmo modo que eu 
tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e 
permaneço no seu amor.

Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo per-
maneça em vós, e o vosso gozo seja completo.

O meu mandamento é este: Que vos ameis uns 
aos outros, assim como eu vos amei.

Ninguém tem maior amor do que este, de dar 
alguém a sua vida pelos seus amigos.

Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu 
vos mando.

Já vos não chamarei servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos 
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de 
meu Pai vos tenho feito conhecer.

Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos es-
colhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis 
fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que 
tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele 
vo-lo conceda.

Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.

João 15:1-17
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A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W D I S C Í P U L O S D F G H J K L Ç Z X C J

R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N G Q W E V

A S D F V I D E I R A X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L L Z X C J

R T Y U I C A I M D F G H J K L Ç Z X C V S D F R U T O L Ç Z F C V B N O Q W E V

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F E H J K L R Z X C J

R T Y U I O P A S L F G H J K L Ç Z X C V S D F G F I N É I A I A A A A I Q W E A

A S D F G H J K P A I X C V B N M Q W E R T Y U I O P A S D F T H J K L F Z X C J

R T Y U P I P A S V F G H J K L Ç Z A C V S D P G A A A A A D O C V B A I Q W E V

A S D F G H J K L R Z X C V B N M Q M E R T Y A I O P A S D F G H J K L C Z X C J

Z A C V P A P A S A F G H J K L Ç Z O C A S D L G H J K L Ç Z X C V B N A Q W E V

A M D F G H J K L D Z X C V B N M Q R E R T M A N D A M E N T O S J K L D Z X C J

Z I C V P U P A S O F G H J K L Ç Z X C A S D V G H J K L Ç Z X C V B N O Q W E V

E G T Y U I O P A R D F G H J K L Ç Z X C V Y R I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

C O S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D A G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

E S T Y U S E N H O R F G H J K L Ç Z X C V Y U I V A R A S F G H J K L Ç Z X C J

C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E V

E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C J

C V S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B S M Q W E V

E R T Y U F A Z E R D F G H J K L Ç Z X C V Y F O G O A S D F G H J K E Ç Z X C J

C V S D F G F I N É I A S A A A A A Q W E A D F G H J K L Ç Z X C V B R M Q W E V

E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ç Z X C V Y U I O P A S D F G H J K V Ç Z X C J

C V S V I D A A A A A D X C V B A A Q W E A M A I O R Y U I O P A S D O G H J E S

A S D F G H J K L Ç Z X C V B N M Q W E R T Y A M O R A S D F G H J K S Ç Z X C J

Caça-palavras
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1 “Como um pai tem compaixão de 
seus filhos, assim o Senhor tem com-

paixão dos que O temem.” (Salmos 103:13).

2 “Porque Deus amou tanto o mundo 
que deu o Seu Filho unigênito, para 

que todo aquele que crê nEle não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” (João 3:16).

3 “Quem entre os deuses é semelhan-
te a Ti, Senhor? Quem é semelhante 

a Ti? Majestoso em santidade, terrível em fei-
tos gloriosos, Autor de maravilhas?” (Êxodo 
15:11).

4 “Ó profundidade da riqueza da sabe-
doria e do conhecimento de Deus! 

Quão insondáveis são os Seus juízos, e ines-
crutáveis os Seus caminhos!” (Romanos 
11:33).

5 “Quem é comparável a Ti, ó Deus, 
que perdoas o pecado e esqueces a 

transgressão do remanescente da Tua he-
rança?” (Miqueias 7:18).

6 “Toda boa dádiva e todo presente 
perfeito vêm de cima, pois descem 

do Pai das luzes celestiais, com quem não há 
mudança nem sombra de variação.” (Tiago 
1:17, Versão Fácil de Ler).

7 “Tu me dás o Teu escudo de vitória; 
Tua mão direita me sustém; desces 

ao meu encontro para exaltar-me.” (Salmos 
18:35).

8 “Mas Tu, Senhor, és Deus compassi-
vo e misericordioso, muito paciente, 

rico em amor e em fidelidade” (Salmos 
86:15).

9 “De fato, Eu, o Senhor, não mudo. Por 
isso vocês, descendentes de Jacó, 

não foram destruídos.” (Malaquias 3:6).

10  “A retidão e a justiça são os alicerces 
do Teu trono; o amor e a fidelidade 

vão à Tua frente.” (Salmos 89:14).

11 “Então Jesus afirmou: Eu sou a Res-
surreição e a Vida. Quem crê em 

Mim, ainda que morra, viverá.” (João 11:25).

12 “Quando Jacó acordou, disse assim: 
De fato, o Senhor Deus está neste lu-

gar, e eu não sabia disso.” (Gênesis 28:16).

13 “Eu sou a Videira; vocês são os ra-
mos. Se alguém permanecer em Mim 

e Eu nele, esse dá muito fruto; pois sem Mim 
vocês não podem fazer coisa alguma.” (João 
15:5).

É uma BÊNÇÃO memorizar a Escritura!
Versículos deste trimestre para memorizar:
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