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uma carta para vocÊ
querido pesquisador

algumas coisas interessantes sobre a nossa 
Bíblia:

• Quem a escreveu 

• Quem a traduziu 

• Quem viajou sobre montanhas 
rochosas com os pés descalços a 
sangrar a fim de transmiti-la a outros 

• Quão forte ela é 

• Como encontrar tesouros nela 

• Como se tornar um colecionador de 
promessas 

• Como fazer dela um item diário de 
alimento espiritual

Alguma vez você saiu à noite, numa 
caminhada, sem lanterna, e se perdeu? 
Como você conseguiu voltar para casa? 

Você sabia que existem muitas pessoas que 
estão perdidas, sem qualquer esperança de 
encontrar o caminho? Elas não se perderam 
numa caminhada; mesmo assim, não conseguem 
encontrar a estrada da vida. Não sabem de onde 
vêm nem para onde vão. Não conhecem seus 
pais; estão perdidas e infelizes porque não têm 
Deus nem Sua Palavra.

Nossa lição deste trimestre — Uma luz para 
o meu caminho — tratará da Bíblia, que é uma 
luz, uma bússola e um mapa, e nos encaminha 
ao Céu. Como um pequeno pesquisador, Deus 
quer que você encontre os viajantes que se 
perderam do caminho para o Céu. Porém, antes 
de participar da equipe de resgate de Deus, você 
precisa aprender a usar a luz — as Escrituras 
Sagradas. Neste trimestre, vamos aprender 
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Além disso, levaremos você num passeio 
pelo interior de sua Bíblia e o apresentaremos 
aos autores que a escreveram. Você irá aprender 
muito sobre poupança, empréstimos e a como 
juntar dinheiro e posses. Se você já sentiu 
curiosidade a respeito da sua árvore genealógica, 
a lição 10 o ajudará com isso. Às vezes, você 
pode gastar muito tempo a tomar decisões. As 
orientações bíblicas o ensinarão a fazer boas 
escolhas. Se você tem problemas para memorizar 
as lições da escola normal, a lição 8 ensinará o 
segredo para conseguir fazer isso.

Conforme você for praticando as coisas que 
aprender neste trimestre, estará pronto para 
resgatar crianças e adultos que se perderam 
do caminho para o Céu. Você sabe por quê? 
Porque a sua luz será tão brilhante que ninguém 
precisará errar o caminho. “Mas a vereda dos 
justos é como a luz da aurora, que vai brilhando 
mais e mais até ser dia perfeito” (Provérbios 
4:18). 

— Seus amigos do Departamento da Escola 
Sabatina
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O LIVRO DOS LIVROS

Para memorizar: “Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepas-
sados por meio dos profetas” (Hebreus 1:1). 

Pare e pense: A família do seu amigo está passando por problemas. A mãe dele está muito doente e o 
pai perdeu o emprego. O inverno vem chegando, e eles têm pouca comida e quase nada de lenha para 
o fogão. Como sua família poderia ajudá-los? Que livro da Bíblia você recomendaria para eles lerem a 
fim de enfrentar esses tempos difíceis?

Lição 1
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Domingo

Lição 1

?

Hora de pesquisar  

1   Qual é o nome das duas seções principais da Bíblia? Decifre a resposta.

____________________________________________________        
 OHLEV OTNEMATSET     

                                  

___________________________
  OVON OTNEMATSET

Os autores do Antigo Testamento escreveram sobre a primeira vinda de Jesus. Eles publicaram mui-
tas profecias sobre Seu nascimento e vida na Terra. O Novo Testamento conta como aconteceu Sua 
primeira vinda, Sua vida em meio aos humanos, Sua crucificação e ascensão, e a respeito da bendita 
esperança de Sua segunda vinda nas nuvens do céu.

2   Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Livros de Moisés porque foram escritos 
por ele. Combine os seguintes livros com a descrição correta abaixo.
a   GÊNESIS        b  ÊXODO       c  LEVÍTICO       d  NÚMEROS      e  DEUTERONÔMIO

 Conta a história das viagens de Israel pelo deserto. O título do livro foi criado após duas numera-
ções (contagens) do povo.

 Já este livro repete a Lei que Deus havia dado a Moisés no livro de Êxodo. O nome dele significa 
“segunda lei” ou “repetição da lei”.

 Neste livro, aprendemos sobre a criação de nosso mundo e da humanidade, o pecado e a história 
de vida dos patriarcas. Seu significado é “as origens”.

 Conta a história da escravidão e libertação dos israelitas do Egito e a entrega da Lei no Monte 
Sinai. Seu título significa “saída”.

 Neste, aprendemos sobre as leis higiênicas e de saúde que Deus outorgou aos israelitas. O san-
tuário e seus serviços são descritos, cada qual apontando a Jesus, o Cordeiro de Deus.

Desafio

Encontre os Dez Mandamentos em Êxodo e Deuteronômio. Escreva os capítulos e versículos:
_________________________________________________________________________________

A maioria de nós já visitou uma biblioteca. 
Qual é sua seção favorita de livros? História? 
Ciência? Biografias? Matemática? Línguas? Na-
tureza? Arte? Para encontrar facilmente os livros, 
você geralmente pede ajuda a um bibliotecário. 

Existe um livro especial que é como se fosse 
uma biblioteca. A sua Bíblia. A palavra “Bíblia” 
(Biblos) significa “livros”. Ela contém 66 livros, 
que abordam muitos assuntos como salvação, 
aventuras, poesia, música, história, negócios, fi-
nanças, biografia, amizades e até saúde e ciên-
cia. Nossa Bíblia foi escrita por cerca de quaren-

A biblioteca da Bíblia 
ta pessoas durante um período de 1 600 anos. É 
a biblioteca mais importante do mundo. 

Assim como você aprende ao visitar a biblio-
teca da cidade, também precisa aprender a ler 
a Bíblia. Durante as próximas duas lições, fare-
mos um breve passeio pelas principais seções 
de livros da sua biblioteca bíblica. Isso tornará 
seu estudo da Bíblia mais fácil e mais interes-
sante. Ao final, se você ainda não conseguir en-
contrar algumas coisas, peça ajuda a seus pais, 
à professora da ESIR ou ao pastor. Eles serão 
seus bibliotecários da Bíblia. 

Bibliotecário: 
Funcionário 
da biblioteca 
que classifica 
e organiza os 
livros por seção e 
assunto.
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Segunda-feira

Lição

Livros de história
1

Você ama histórias de aventura? Então dê uma conferida nos livros de história da sua biblioteca 
do Antigo Testamento. Escreva o nome de cada livro e uma breve explicação do que eles apresentam. 
Peça ajuda aos seus pais e consulte um dicionário bíblico. 

Hora de pesquisar  

Escreva na tabela abaixo o nome de cada livro histórico do velho testamento (ver na bi-
blioteca da página) e uma breve explicação do que eles apresentam. Peça ajuda aos seus 

pais, parentes, amigos, pastor, obreiro.

Livro de história Assunto

1. Josué

12. Ester
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?

Livros de poesia
Lição

Terça-feira

Você já se perguntou por que Deus permite 
tanto sofrimento? Encontre a resposta em Jó, o 
primeiro livro poético escrito por Moisés. Jó foi 
um homem que sofreu muito. Ele perdeu sua 
família, saúde e bens. Mas através desse sofri-
mento, Deus o acompanhou e abençoou.

Você já se perguntou sobre o material que os 
israelitas usavam para cantar? O hinário deles 
era o livro de Salmos, que era usado para louvar 
a Deus no culto. Muitos salmos foram escritos 
por Davi, e ele escreveu algumas canções en-
quanto fugia de seus inimigos. 

Nos salmos, Davi fala de suas grandes vitó-
rias e de sua caminhada ao lado de Deus. Ele 
não tenta esconder seu pecado e as vezes em 
que se separou de Deus. A história da vida de 
Davi nos ensina que o pecado só pode trazer ver-
gonha e sofrimento, e que apenas a misericórdia 
e o amor divinos podem transformar um pecador 
arrependido num filho de Deus. Moisés também 
escreveu alguns dos salmos para contar a histó-
ria da viagem dos israelitas pelo deserto.

Quando você fica desanimado ou se sente 
mal porque pecou, leia um dos salmos de arre-

1

Hora de pesquisar  

1  Quando é que os salmos foram mais usados pelos israelitas? Sublinhe a resposta no 
texto abaixo; em seguida, escreva um título para cada um dos salmos: Salmos 116:17-19; 
Salmos 122:1-6.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

“Por toda a terra, grupos de peregrinos viajavam em direção a Jerusalém. [...]
“Os grandes salmos hebraicos eram cantados, exaltando a glória e majestade de Jeová.” — Pa-
triarcas e profetas, p. 538.

Desafio 

Em qual de nossas reuniões anuais na igreja podemos especialmente recitar e cantar salmos?

“É importante que os membros de nossas igrejas participem das conferências.” — Testemunhos 
para a igreja, vol. 6, p. 38.

2  Devemos ler Salmos ________________ e ________________ uma vez por semana, 
porque:

“A experiência de Israel [...] conforme registrada nos Salmos 105 e 106 contém lições de adver-
tência que o povo de Deus tem especial necessidade de estudar nestes últimos dias. Sugiro que 
esses capítulos sejam lidos pelo menos uma vez por semana.” — Testemunhos para ministros, 
p. 98.

pendimento de Davi. Faça desses textos a sua 
oração a Deus. Quando você estiver feliz e agra-
decido, encontre um Salmos de louvor e agrade-
cimento e use-o como suas palavras de gratidão 
a Deus. Quando você estiver em dúvida sobre 
o que fazer em determinada situação, leia um 
salmo. Onde quer que veja o pronome “eu” num 
versículo, substitua por seu nome. Leia um Sal-
mos por dia. Martinho Lutero cantava o Salmos 
46 quando recebia notícias desanimadoras. Que 
tal se você também fizer isso? 

Dispendioso: 
caro, rico, 
custoso.
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Livros de poesia (II)
Você já precisou de bons conselhos sobre alguma coisa e seus pais não estavam por perto para 

ajudar? Da próxima vez que estiver numa situação parecida, o que você pode fazer? Abra o livro de 
Provérbios. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão e tem frases curtas cheias de ótimos conselhos. 

Quarta-feira

Lição 1

Hora de pesquisar  

1  Para visualizar alguns dos muitos assuntos desse livro, preencha as vogais ausentes da 
lista de palavras.

__M__Z___D__                                      __Ç__ __S      ___RR___D___S
S__B__D__R__ __                                 C__R__T__R     P__ __D__S__ 
D__M__N__ __   PR__PR__ ___          TR__B__LH__            __F__RT__

Você já quis sentir a sensação de ser a criança mais inteligente, mais rica e popular de todo o Brasil, 
vivendo num belo palácio cercado por muitos jardins encantadores, tendo a melhor orquestra e o 
mais famoso coral prontos para tocar e cantar para você? Já se imaginou saboreando a comida mais 
deliciosa, tendo criados à disposição apenas num estalar de dedos? Isso seria um conto de fadas? Na 
verdade, não. Leia o livro de Eclesiastes para saber mais sobre o rei Salomão, o mais inteligente, mais 
rico e mais sábio rei que já existiu. Por um tempo, Salomão foi obediente, mas depois abandonou a 
Deus e serviu aos ídolos. Ele escreveu o livro de Eclesiastes quando já estava velho, após ter andado 
pelos caminhos do mundo sem encontrar paz de espírito; felizmente, ele se reconverteu ao Senhor 
no final.

2  Leia o capítulo 2 de Eclesiastes e veja como Salomão via sua vida quando ficou velho. Ele 
resumiu tudo numa palavra.
________________________________________________________________________________
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Quinta-feiraMinha tarefa
Lição 1

Você sabia que Cristo cantava salmos? Os salmos 68 e 69 eram Seus favoritos, mas eu imagino 
que Ele tinha muitos outros. 

Hora de pesquisar  

1  Marque no texto abaixo, uma situação em que Jesus cantava salmos.  

“Muitas vezes, [Jesus] expressava a alegria do coração cantando salmos e hinos celestiais. Era 
comum os moradores de Nazaré ouvirem Sua voz se erguendo em louvor e gratidão a Deus. Ele 
mantinha comunhão com o Céu por meio do cântico; e quando os companheiros se queixavam 
de cansaço no trabalho, eram animados pela doce melodia de Seus lábios.” — O Desejado de 
Todas as Nações, p. 73.

2  Que salmos falam sobre o sofrimento e a crucificação de Cristo? Resolver o enigma mate-
mático abaixo.

Sofrimento: número total de livros da Bíblia + 3 = Salmo____________
Crucificação: número dos livros do novo testamento - 5 = Salmos __________

Desafio

1  Comece a ler um Salmos todos os dias. Se eles forem muito longos, leia a metade de um 
salmo. Ore antes de começar a ler para que o Espírito Santo ensine algo que você possa usar 
nesse dia. Após terminar de ler o salmo, tente escrever o que ele significa numa única palavra.

2  Memorize os livros da Bíblia, de Gênesis a Cantares.

Meu testemunho: 

Esteja pronto a compartilhar com sua classe da ESIR algumas respostas aos subtítulos Para 
refletir. 
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 1

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo:

 Irei aprender tão bem os livros da biblioteca da Bíblia a ponto de poder ensinar a outros.
 Aprenderei com os erros e vitórias de Moisés, dos israelitas e dos reis de Israel.
 Consultarei os livros poéticos quando precisar de sabedoria, de vitória contra o pecado ou de 

qualquer tipo de ajuda.
 Quando me sentir egoísta e ingrato, lerei acerca do sofrimento e amor de Jesus por mim em Sal-

mos caps. 22 e 69.

Desafio

O Espírito de Profecia recomenda que os Salmos 27-29, 78 e 89-93 sejam estudados pelos alunos, 
especialmente o cap. 27: 
“Este Salmos inteiro é excelente e deve ser incluído na leitura e nas aulas de escrita das classes.” 
— The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, p. 1142.
Veja se você consegue ler um desses salmos por semana no culto familiar. Em seguida, anote os 
princípios práticos aprendidos para aplicá-los no estudo diário e na vida prática.

Comente esta lição com sua família durante o culto.

Recapitulação 

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

“Muitas vezes, [Jesus] expressava a alegria 
do coração cantando salmos e hinos 

celestiais. Era comum os moradores de 
Nazaré ouvirem Sua voz se erguendo em 
louvor e gratidão a Deus. Ele mantinha 

comunhão com o Céu por meio do cântico; e 
quando os companheiros se queixavam de 
cansaço no trabalho, eram animados pela 

doce melodia de Seus lábios.” 

O Desejado de Todas as Nações, p. 73.
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Sábado

Lição 1

Salmos 23 
1 O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.

2 Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a 
águas tranqüilas.

3 Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome.

4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o 

teu cajado me consolam.
5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus 

inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda.

6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão 
todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor 

por longos dias.
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Para memorizar: “Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, es-
crita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de cora-
ções humanos” (2 Coríntios 3:3).

Pare e pense: Imagine a seguinte situação: o que você acharia se os repórteres dos principais jornais 
e emissoras de TV o seguissem por três anos e meio? Para piorar as coisas, dois deles morariam, co-
meriam e trabalhariam com você. Eles escreveriam detalhes de sua vida — sem segredos! Que tipo de 
história eles anotariam?

Lição 2

EU SOU UMA
CARTA VIVA
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Domingo

Lição 2

Profetas maiores e menores 
Você gosta de escrever cartas, e-mails ou 

mensagens nas redes sociais para seus parentes 
e amigos? O que escreve para eles? Coisas boas 
ou ruins? Provavelmente ambas, mas é muito 
gostoso dar uma boa notícia. Ninguém gosta de 
receber más notícias. 

Porém, se você fosse um dos profetas do An-
tigo Testamento, teria de escrever coisas ruins 
a maior parte do tempo. Os livros deles estão 
cheios de alertas e sermões contra os israelitas 
que haviam abandonado a Deus. Estudar esses li-

Hora de pesquisar  

1   Anote abaixo o nome dos quatro profetas maiores e marque no texto acima o que 
aconteceu a eles. 
1. ___________________________  2.____________________________
3.____________________________ 4._____________________________

“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   Complete a palavra cruzada abaixo para descobrir os doze profetas menores.

vros nos ajudará a não cometer os mesmos erros.
Além de profetizar castigos divinos, Isaías 

escreveu muitas profecias sobre a vinda de Cris-
to. Jeremias é o profeta que deu a advertência 
final para Israel. Ele escreveu Lamentações — 
cinco poemas que demonstram grande tristeza 
pela destruição de Jerusalém. Ezequiel e Daniel 
foram aprisionados e levados para Babilônia. 
Daniel escreveu sobre o surgimento e queda dos 
reinos do mundo, a segunda vinda de Cristo e o 
juízo final. 

HORIZONTAL
5. AMÓS
7. MALAQUIAS
8. MIQUÉIAS
9. JOEL
11. AGEU

VERTICAL
1. OBADIAS
2. ZACARIAS 
3. HABACUQUE
4. NAUM
6. SOFONIAS
9. JONAS

HORIZONTAL
5. Ensinava as pessoas sobre o amor de Deus 
através de sua vida pessoal.
7. Criticou o povo por roubar a Deus nos 
dízimos e ofertas.
8. Escreveu sobre o nascimento de Cristo em 
Belém. 
9. Previu uma praga de gafanhotos.
11. Repreendeu os israelitas por terem 
interrompido a reconstrução do templo.

VERTICAL
1. Pregou que os edomitas (descendentes de 
Esaú) seriam destruídos.
2. Contemplou a primeira e a segunda vindas 
de Cristo. 
3. Profetizou que Babilônia levaria Judá 
para o cativeiro pouco antes dos exércitos 
chegarem.
4. Escreveu que Nínive seria destruída, 
porque 150 anos após a morte de Jonas, os 
ninivitas haviam parado de obedecer a Deus. 
6. Anunciou o juízo de Deus contra Israel e 
outras nações.
9. Um missionário que não quis ir a Nínive, 
mas depois mudou de ideia.

1

2

4

8

9

11

5 6

3

7
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Segunda-feira

Lição 2

Hora de pesquisar

1  Encontre o evangelho e o capítulo que narram a história dos pastores que ouviram um 
coral de anjos cantando em comemoração ao nascimento de Jesus, e escreva abaixo.

_________________________________________________________________________________

2  Que evangelho e capítulo nos falam de Jesus conversando com Nicodemos à noite? Dica: No 
mesmo capítulo está o famoso versículo: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira...”
_________________________________________________________________________________

3  Encontre o famoso “capítulo do amor” na Bíblia.
_________________________________________________________________________________

Novo Testamento
Se você quisesse achar uma testemunha 

ocular da vida de Cristo (alguém que conhe-
ceu pessoalmente a Jesus), onde você procu-
raria? Nos evangelhos escritos por Mateus e 
João, discípulos de Cristo. Pelo fato de terem 
vivido e trabalhado com Jesus, podemos dizer 
que foram Seus biógrafos ou repórteres de no-
tícias 24 horas por dia. 

O evangelho de Marcos foi escrito pelo 
tradutor de Pedro, Marcos. Acredita-se que 
ele tenha escrito o que ouviu do apóstolo Pe-
dro. Lucas era um médico, amigo do apóstolo 
Paulo. Ele escreveu o evangelho que leva seu 
nome. Você acharia legal ser um dos repórte-
res da vida de Cristo? 

Que tal ler um livro cheio de histórias de 
ação e aventura? Abra o livro de Atos. Ele con-
tém a história da igreja após a ressurreição de 

Cristo. Esse livro também foi escrito por Lu-
cas. E as cartas, você gostaria de conhecê-las? 
Elas são também conhecidas por “Epístolas”. 
Leia as cartas do apóstolo Paulo. Ele foi um 
grande escritor de epístolas, tendo escrito 
cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gála-
tas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossen-
ses e aos Tessalonicenses. Elas contam suas 
emocionantes viagens missionárias e indicam 
o caminho da salvação. 

O nome delas está ligado às cidades em 
que os crentes viviam. Por exemplo, a Carta 
aos Colossenses foi escrita aos cristãos que 
moravam na cidade grega de Colossos. Paulo 
também escreveu duas cartas pessoais para 
Filemon e Tito. Timóteo foi um jovem que acei-
tou a Jesus pela pregação do apóstolo, e mais 
tarde também se tornou pregador. 
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Hebreus a Apocalipse Terça-feira

Hora de pesquisar

1  Encontre o livro e capítulo que falam dos heróis bíblicos.
(     ) João 3
(     ) Hebreus 11
(     ) Apocalipse 1

2  Encontre o capítulo que apresenta a escada da perfeição cristã, de Pedro. O primeiro passo é 
a fé, e o último, a caridade. 2 Pedro______________________________________________.

Você se lembra dos irmãos adotivos de Cristo, 
sobre os quais estudamos no segundo trimestre, 
intitulado “Meu melhor Amigo?” Quando eram 
jovens, eram maus e vingativos, e sempre ten-
tavam deixar Jesus em apuros. Tiago, um desses 
meio irmãos, escreveu o livro de Tiago, no Novo 
Testamento. Ele nos ensina que devemos agir 
como cristãos e não apenas falar. No capítulo 3, 
nos ensina a controlar nossa língua.

A Carta aos Hebreus foi escrita para judeus 
que se converteram ao cristianismo. Não sabe-
mos exatamente quem a escreveu, mas ela con-
tém um belo capítulo sobre a fé.

Judas era o irmão de Tiago. No livro que leva 

seu nome, ele nos encoraja a tomar cuidado com 
os hereges e a defender nossa fé. Louve a Deus 
pela esperança que nos é dada por intermédio 
de Tiago e Judas. Se Deus lhes deu vitória sobre 
seus pecados e os tornou Seus parceiros, tam-
bém pode fazer o mesmo por nós. Ele é um Deus 
maravilhoso!

Você tem problemas pessoais? Tem medo 
de ser perseguido? Leia 1 e 2 Pedro. Quer saber 
como se dar bem com os outros? Leia 1 João. 
“As epístolas de João liberam o perfume do espí-
rito de amor. Até parece que ele as escreveu com 
uma caneta cuja tinha era o amor.” — Atos dos 
apóstolos, p. 554. 

Lição 2
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Hora de pesquisar  

1  Que tipo de homem João era quando encontrou Jesus pela primeira vez? E depois de se 
tornar um cristão? Preencha os espaços dos versículos e nota abaixo.

“O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso habitava no discípulo amado. 
Porém, por trás de tudo isso, o divino Mestre viu o sincero, ardente e amoroso coração. Jesus re-
preendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições, provou sua fé. No entanto, em troca, revelou o 
que sua alma mais desejava — a beleza da santidade e o poder transformador do amor.” — Atos dos 
apóstolos, p. 540.

2  Como a mudança que ocorreu na vida e caráter de João podem ajudar você em sua vida cristã?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

O último livro da Bíblia
Quem Jesus escolheu para escrever o último 

livro da Bíblia? João, Seu mais jovem discípulo. 
Entre todos, ele foi o que mais amou a Jesus, o 
que mais se sentou a Seus pés, e o que mais ou-
viu Sua Palavra. O apóstolo João conhecia por 
experiência a profundidade e a altura do amor 
de Deus. Foi o único capaz de nos mostrar me-
lhor a Cristo, o Herói do livro de Apocalipse.

João sofreu muito por seu Senhor. Uma vez, 
foi jogado num caldeirão de óleo fervente, mas 
Deus salvou sua vida, como fez com os três he-
breus na fornalha de fogo. Quando já era homem 
idoso, João foi punido e enviado para uma ilha 
deserta do Mar Egeu chamada Patmos. Seus 
perseguidores mal imaginavam que Patmos se-
ria a porta dos Céus. Por quê? Nela, João 
foi visitado por Cristo e pelos anjos 
celestiais. Eles revelaram ao ido-
so apóstolo o que iria acontecer 
com a igreja até o momento da 
segunda vinda de Jesus. 

Em Apocalipse, João escre-
veu às sete igrejas a respeito 

Quarta-feira

Lição 2

da segunda vinda, da Nova Jerusalém, do trono 
de Deus e do milênio vindouro. Entre as rochas 
de Patmos, João falou com Deus. Ele aprendia 
coisas novas sobre a natureza e o Criador. A par-
tir do som que as ondas furiosas faziam ao se 
chocar contra as rochas, aprendeu sobre a ira 
de Deus para com os desobedientes. As grandes 
ondas cobrindo a areia lembravam-lhe do poder 
de Deus. Contemplando as rochas, lembrava-se 
de Cristo, a Rocha dos séculos, onde podia se 
esconder sem medo.

Você costuma aprender essas belas lições da 
natureza? Por que não começar hoje? Faça um 
livro sobre a natureza. Toda vez que ir caminhar 
em meio à natureza, nas montanhas, no deser-

to ou na praia, observe atentamente o que 
vê. Pergunte a si mesmo: “Hoje, o que 

posso aprender da natureza sobre 
Deus e a verdade ao ver pássaros, 
flores, animais etc.?” 

Escreva as lições abaixo, em 
seu livro da natureza. 

João antes da conversão

Marcos 3:17

João depois da conversão

1 João 3:14
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Minha tarefa
Você gostaria de saber o que deu coragem à 

rainha Ester para arriscar sua vida em favor de 
outros? Leia a Bíblia! Gostaria de saber o segre-
do do sucesso de Davi como rei e filho de Deus? 
Leia as Escrituras! Você está interessado em 
aprender como evitar ser tolo como Salomão? 
Leia a Bíblia! Quer ter o poder divino que ho-
mens como Daniel, Jeremias, Isaías, Mateus e 
João tiveram? É só ler as Escrituras!

Você realmente quer ver Jesus em breve — o 
Alfa e o Ômega, o princípio e o fim da bibliote-
ca de sua Bíblia? Ouça-O falando nas Escrituras 

Quinta-feira

Lição 2

Colocando em prática

1  Repita de memória o versículo desta semana. Tente entendê-lo. Desenhe um livro aber-
to. No alto da página, escreva: “Minha epístola”. Dentro do livro, faça uma lista das qualida-
des de caráter que você quer ter com a ajuda de Deus: bondade, gentileza, coragem, paciência etc. 
Cole esse papel em sua Bíblia. Todas as manhãs, peça a Deus disposição para deixá-lO escrever 
essas qualidades de caráter em sua alma.

2  Decore cada nome dos livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Na sua classe da ESIR, você 
aprenderá uma canção para ajudá-lo a se lembrar facilmente deles.

Meu testemunho: 

Relate à sua classe da ESIR como Deus ajudou você a desenvolver uma boa qualidade de caráter.

como um Amigo, Irmão mais velho e Intercessor. 
Leia Sua palavra no café da manhã, na hora do 
almoço e da janta. Pegue cada fio de ouro sobre 
Ele, do Gênesis ao Apocalipse. Pense nEle em 
cada hora livre que você tiver. Fale com ele em 
oração, e você também se tornará uma epístola, 
uma carta, escrita e lida por todos os homens. 
Sim, eu e você podemos nos tornar epístolas 
vivas de Cristo (2 Coríntios 3:3). Ao estudarmos 
essas lições, devemos permiti-lO escrever Sua 
história em nós, para que outros também esco-
lham servi-lO. 



20

Você realmente quer ver Jesus em 
breve — o Alfa e o Ômega, o princípio 

e o fim da biblioteca de sua Bíblia? 
Ouça-O falando nas Escrituras como um 
Amigo, Irmão mais velho e Intercessor. 

Leia Sua palavra no café da manhã, 
na hora do almoço e da janta. Pegue 

cada fio de ouro sobre Ele, do Gênesis 
ao Apocalipse. Pense nEle em cada hora 

livre que você tiver.

Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 2

Meu compromisso

Marque cada vitória que você deseja alcançar com a ajuda de Cristo: 

 Irei memorizar todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse.
 Conforme eu for decorando o nome dos livros da Bíblia, pedirei a Deus para escrever Seu caráter 

em meu coração, mas não com tinta, e sim com o Seu Espírito.
 Decido ser um repórter de Jesus, como Mateus e João foram. Contarei a todos sobre a vida do 

Salvador, desde o berço à cruz.
 Darei permissão a Deus para me transformar, como fez com Tiago e Judas.

Desafio 

Encontre três nomes diferentes para Cristo na Bíblia, com um versículo para cada um. Exemplos: 
Pastor, Cordeiro de Deus, Conselheiro etc.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Recapitulação

Recapitule a lição com sua família durante o culto.
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Sábado

Lição 2

As primeiras Bíblias foram escritas à mão em pergaminhos. Elas não continham vogais, pontua-
ção nem eram divididas em versículos ou capítulos. A fim de entender o texto, os próprios leitores é 
que fizeram essas divisões, séculos mais tarde. 

A estátua de Hachikoōna estação de Shibuya em Tóquio.

Pergaminho do livro de Isaías em hebraico. Manuscritos do Mar Morto. Museu de Israel, Jerusalém.

Papiro 46, em grego, contendo 2 Coríntios 11: 33–12: 9. Dublin , Universidade de Michigan

Você sabia? 
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Lutero descobre a Bíblia 

Para memorizar: “Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da 
parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:21).

Pare e pense: ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν 
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον
Você conseguiu ler esse texto aí em cima? Não? Por quê? É que essas palavras estão escritas em grego, 
a língua usada para escrever a Bíblia nos tempos do Novo Testamento. O que está escrito aí se encontra 
em João 3:16, um dos versículos mais famosos da Bíblia.

Lição 3

ESCRITORES 
DE DEUS

Quantas Bíblias você tem em sua casa? Três? 
Cinco? Oito? Talvez uma em cada cômodo da 
casa? Em que língua sua Bíblia está escrita? 
Provavelmente em português, não é? Você sabia 
que cerca de 600 anos atrás não havia nenhuma 
Bíblia escrita em português, inglês ou qualquer 
língua moderna? 

O Antigo Testamento foi escrito em hebrai-
co, e o Novo Testamento em grego. Mais tarde, 

foram traduzidos para o latim. Em 1382, João 
Wycliffe traduziu toda a Bíblia do latim para o 
Inglês. Como não existiam máquinas de escre-
ver, as Bíblias eram escritas à mão. Não havia 
impressoras para fazer milhares de Bíblias por 
dia. Se precisassem de mais exemplares, tinham 
de copiá-los à mão. Em 1456, a primeira Bíblia 
em latim foi impressa por Johann Gutenberg, na 
Alemanha.
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Hora de pesquisar

1   Martinho Lutero e muitos outros cristãos aprenderam muitas crenças erradas sobre a 
salvação. Eles não tinham uma Bíblia por perto para confirmar se aquilo que a igreja ensinava 
estava de acordo com a Palavra. Um dia, que versículo da Bíblia ajudou Lutero a ver os erros 
da igreja romana? Romanos 1:17 (última parte).
______________________________________________________________________

“Por um decreto recente, o papa havia prometido uma indulgência a todos os que subissem de 
joelhos ‘a escadaria de Pilatos’, que as pessoas da época acreditavam ter sido usada por nosso 
Salvador ao deixar o tribunal romano, a qual, tempos depois, foi transportada de Jerusalém para 
Roma por um milagre divino. Um dia, Lutero estava subindo esses degraus com toda devoção 
quando, de repente, uma voz semelhante a um trovão pareceu dizer-lhe: ‘O justo viverá pela fé’ 
(Romanos 1:17). Ele se levantou e saiu apressadamente, envergonhado e horrorizado. Esse texto 
nunca mais deixou de influenciar sua alma.” — O grande conflito, p. 125.

2   Que presente valioso Martinho Lutero entregou ao povo alemão? Sublinhe a resposta no 
texto abaixo.  O povo apreciou muito esse dom? Leia os versículos e preencha os espaços 
em branco.
Mais que _____________________________________. Salmos 119:103.
Mais que _____________________________________. Salmos 119:127.
Como alguém que encontra _______________ ___________. Salmos 119:162.

“Após retornar do castelo de Wartburg, Lutero completou sua tradução do Novo Testamento, e 
o evangelho logo foi dado ao povo da Alemanha em sua própria língua. Essa tradução foi rece-
bida com grande alegria por todos os que amavam a verdade; mas foi rejeitada por aqueles que 
haviam escolhido tradições humanas e mandamentos de homens [os sacerdotes católicos]. [...]
“Vendo a alegria com que o Novo Testamento foi recebido, Lutero começou em seguida a tra-
dução do Antigo Testamento, e o publicou em fascículos tão rapidamente quanto o tempo lhe 
permitia traduzir.” — O grande conflito, pp. 193 e 194.

3   Assim que o povo alemão começou a ler a Bíblia, o que aconteceu? Salmos 119:130.
______________________________________________________________________ 

“O estudo das Escrituras começou a gerar uma poderosa mudança na mente e no coração do 
povo. [...]
“Operários, soldados, mulheres e até crianças conheciam mais os ensinamentos da Bíblia do que os 
sacerdotes e doutores.” — O grande conflito, p. 195.
Apenas imagine! O povo e até as crianças conheciam melhor a Bíblia do que os padres e pregado-
res. E você? Conhece aquilo em que acredita? Sabe por que guarda o sábado ou por que é um vege-
tariano? Consegue explicar para as pessoas por que devemos guardar todos os Dez Mandamentos?

Um dia, um padre chamado Martinho Lutero 
estava na biblioteca da universidade folheando 
alguns livros quando, de repente, avistou uma 
Bíblia latina (escrita em latim). Ele nunca tinha 
visto aquele livro antes, pois ninguém tinha uma 
Bíblia. Lutero já tinha ouvido trechos bíblicos li-
dos na igreja, mas agora, pela primeira vez na 
vida estava segurando uma Bíblia nas mãos. 
Conforme virava as páginas, seu coração batia 
com espanto e entusiasmo. De vez em quando, 
parava para dizer: 

— Ó, se Deus apenas me desse a oportunida-
de de ter um livro desses!

Lutero não estava sozinho. Anjos celestiais 
estavam a seu lado, trazendo luz do trono de 
Deus para ajudá-lo a entender o que lia.

E você? Costuma abrir sua Bíblia com reve-
rência e alegria, como Lutero? Costuma dizer: 
“Obrigado, Deus, por este grande livro que pos-
so ter só para mim” ou você não liga muito por-
que é barato conseguir uma Bíblia nova? 

Domingo

Lição 3

?
Indulgência: Na 
doutrina católica, 
indulgência (do 
latim indulgentia, 
que provém de 
indulgeo, “ser 
gentil”) é o per-
dão, total ou par-
cial, da pena que 
a justiça de Deus 
devia executar 
sobre os pecados 
que foram per-
doados.

Fascículos: Pe-
quenas revistas 
com parte do 
conteúdo de um 
livro.
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Os escritores de Deus
Os livros da Bíblia foram escritos por pessoas das mais diversas profissões: pastores de ovelhas, 

pescadores, primeiros-ministros, reis, fabricantes de tenda, entre outros. Pelo poder de Deus, essas 
pessoas foram capazes de escrever pensamentos divinos em linguagem humana. 

Segunda-feira

Lição 3

Hora de pesquisar

1  Que tipo de pessoas escreveu a Bíblia? Encontre a profissão de cada uma e escreva ao 
lado de cada nome.

Como você notou, a maior parte dos escritores da Bíblia eram pessoas comuns que amavam e obe-
deciam a Deus. Não eram doutores da religião, como os fariseus. Então, não é muito difícil entender 
o que escreveram.

2  Sabemos que a Bíblia foi escrita por muitos homens e mulheres diferentes, de vários lugares, 
com a produção do texto de cada livro separada por muitos anos de intervalo. A maior parte de-
les nunca se conheceu. Então, como é possível que todos os seus escritos concordem entre si e 
não contradigam um ao outro? 2 Timóteo 3:16; 2 Pedro 1:21.

“A Bíblia foi escrita por homens inspirados, e não é a forma que Deus usa para pensar e Se expres-
sar, mas sim, do ser humano. Deus, como escritor, não Se acha representado. [...] Os escritores da 
Bíblia foram os instrumentos de Deus, não Sua caneta.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 945.

3  Você já viu alguém costurando um vestido? A costureira corta uma peça de tecido usando 
um modelo no formato de um vestido. O que ela usa para unir cada parte do conjunto? Linha. Ao 
estudar a Bíblia, você notará que também há uma “linha” que atravessa a Bíblia. Qual é a linha 
dourada que une os escritores da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como numa costura de roupa? 
Leia João 5:39 e escreva a resposta abaixo.
Elas testificam de _______________________.
ESSUJ 

“A bendita Bíblia nos dá o conhecimento do grande plano da salvação e nos mostra como cada indi-
víduo pode alcançar a vida eterna. Quem é o autor do livro? Jesus Cristo. [...] A Bíblia serve para nos 
mostrar o caminho a Cristo, e nEle a vida eterna é revelada.” — Fundamentos da educação cristã, 
p. 308.

Moisés (Êxodo 3:1) 

Rute (Rute 2:2) 

Daniel (Daniel 2:48) 

Pedro (Mateus 4:18) 

Lucas (Colossenses 4:14) 

Mateus (Mateus 9:9) 

Davi (2 Samuel 2:4) 

Ester (Ester 2:17) 
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Um jovem é escolhido
Por que Deus pediu que 

seres humanos escreves-
sem um livro tão importante 
como a Bíblia? Para poder 
nos alcançar, a Bíblia foi es-
crita em linguagem humana 
por pessoas como nós, que 
enfrentavam dificuldades 
iguais às nossas. Elas escre-
veram inspiradas pelo Espíri-
to Santo. 

Conheça um dos escrito-
res da Bíblia, escolhido por 
Deus quando ainda era um 
adolescente. Seu nome era 
Jeremias. 

Terça-feira

Lição 3

Hora de pesquisar

1  Como Jeremias se sentiu quando Deus lhe ordenou ser um escritor e profeta? Jeremias 
1:4-6.
______________________________________________________________________ 

2  Quão jovem era Jeremias quando Deus lhe entregou a missão? Por que o Senhor escolheu 
uma pessoa tão nova?
Jeremias era _________________. Jeremias 1:7. Deus escolheu Jeremias porque ele ____
______________________________________________________________________

“No jovem Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel ao seu legado e permaneceria firme contra 
grande oposição. Na infância, havia sido fiel; e agora devia suportar dificuldades como um bom 
soldado da cruz.” — Profetas e reis, p. 407.

Para refletir 

Se Deus lhe pedisse para ser um mensageiro dEle em Sua igreja, você estaria disposto a assumir 
o compromisso? Por quê?

3  Leia Jeremias 1:7-9 e anote coisas que Deus pediu que Jeremias fizesse a fim de se prepa-
rar para a missão. Depois que Jeremias fizesse sua parte, Deus completaria a quarta etapa.

· Não diga que 

· Mas vá onde Eu 

· Não tenha ______________________, porque Eu sou 

· Deus tocou nos 
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Mapa e bússolaQuarta-feira

Que instrumentos o capitão usa para evi-
tar que seu navio saia da rota e se perca? Um 
mapa e uma bússola. Atualmente, o GPS tam-
bém faz esse serviço, mas o sinal pode falhar 
em alguns pontos. Como o mapa e a bússola 
ajudam o capitão a manter o navio na rota 
certa? Se ele não utilizar esses instrumentos, 

Lição 3

colocará sua vida e a de seus passageiros em 
risco. A Bíblia é nosso mapa e nossa bússola 
no caminho rumo ao Céu. Não teremos nenhu-
ma desculpa se perdermos nosso rumo para 
o Céu, pois instruções muito claras já foram 
dadas nas Escrituras para nos orientarem a 
chegar lá. 

Hora de pesquisar

1  Leia os versículos e anote sete razões pelas quais a Bíblia foi escrita.

2 Timóteo 3:16 e 17
1.___________________________________ 2.___________________________________
3.___________________________________ 4.___________________________________
5.___________________________________

João 20:30 e 31
6. para que possais ______________ em Jesus, o Filho de Deus e tenham vida por E_____________. 

Romanos 15: 4
7. para o nosso ___________________________________ 

Para refletir

Você consegue lembrar alguma experiência quando seus pais usaram um versículo da Bíblia para 
corrigir seus erros?
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Minha tarefa

Muito em breve, Deus usará meninos e meninas para serem os modernos Jeremias, Daniéis, Da-
vis, Paulos, Pedros e Luteros. Pouco antes de Jesus voltar, quando a chuva serôdia for derramada, mi-
lhares de crianças, adolescentes, mães, pais e avós viajarão de um lugar a outro, batendo nas portas 
e compartilhando as maravilhosas verdades da Bíblia. Eles compartilharão verdades sobre o sábado, 
a marca da besta, as mensagens do santuário, de saúde, da justiça pela fé e a de Sua segunda vinda. 
Com o rosto iluminado por uma santa alegria, pregarão a maravilhosa verdade de Deus exposta na 
Bíblia. Que pensamento incrível. Se você for fiel agora, em breve será um pequeno pesquisador que 
irá pregar a Jesus.

Mas, como Jeremias, você tem que se preparar todos os dias para essa missão. Fale com seus pais 
esta semana sobre o derramamento da chuva serôdia. Pergunte a eles o que significa isso e como 
você pode se preparar para recebê-la. Anote quatro coisas que você deve fazer diariamente a fim de 
se preparar para ser um jovem pregador. Encontre um texto bíblico para cada tarefa. 

1  ______________________________________________________________________

2  ______________________________________________________________________

3  ______________________________________________________________________

4  ______________________________________________________________________

Quinta-feira

Lição 3

Meu testemunho

Divulgue suas respostas na sua classe da ESIR, sábado que vem. 
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 3

Meu compromisso

Marque cada vitória que você deseja alcançar com a ajuda de Cristo.

 Quero ser animado e disposto para estudar a Bíblia como Martinho Lutero fez quando viu uma pela 
primeira vez na biblioteca.

 Farei tudo para encontrar Jesus em cada assunto que estudar.
 Vou ler minha Bíblia diariamente; ela é meu mapa e minha bússola para o Céu.
 Quero me preparar para ser um jovem pregador, assim como Jeremias, quando a chuva serôdia 

cair.

Desafio

Encontre duas outras pessoas, além de Jeremias, que tinham medo de ser mensageiras de Deus. 
Ambas disseram que não podiam falar. (Dica: Uma delas está num dos livros de Moisés; a outra, entre 
os livros dos profetas maiores.)
1. _________________________________ 
2. _________________________________

Recapitulação

Recapitule a lição com sua família durante o culto.

“A bendita Bíblia nos dá o conhecimento 
do grande plano da salvação e nos 
mostra como cada indivíduo pode 

alcançar a vida eterna. Quem é o autor 
do livro? Jesus Cristo. [...] A Bíblia serve 
para nos mostrar o caminho a Cristo, e 

nEle a vida eterna é revelada.”

 Fundamentos da educação cristã, p. 308.
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Sábado

Lição 3

Escritores bíblicos
Peça ajuda aos seus pais e professores e faça uma pesquisa para descobrir o 

nome dos homens que foram usados por Deus para escrever os seguintes livros 
ou textos bíblicos abaixo:

Gênesis 
 

_________________________________________________________________

Jó

_________________________________________________________________ 
 

Josué

_________________________________________________________________ 
 

Salmo 22

_________________________________________________________________ 

Salmo 74

_________________________________________________________________ 

Salmo 90

_________________________________________________________________ 
 

Capítulo 4 de Daniel

_________________________________________________________________ 

Eclesiastes

_________________________________________________________________

Atos dos Apóstolos

_________________________________________________________________ 
 

Carta aos Romanos

_________________________________________________________________ 

Carta aos Hebreus

_________________________________________________________________ 

Apocalipse

_________________________________________________________________ 
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Luz na escuridão 

Para memorizar: “A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 
caminho” (Salmos 119:105).

Pare e pense: Na cidade onde você vive, as pessoas são canibais, e devoram outros seres humanos 
no café da manhã, almoço e jantar. Como você as convenceria de que o canibalismo é errado antes que 
fosse morto para ser servido no jantar?

Lição 4

E aí? Conseguiu chegar a uma solução para 
o problema descrito no Pare e pense? Vejamos 
como um homem, que já foi um canibal, respon-
deu a essa pergunta. 

Um professor universitário ateu foi visitar as 
Ilhas Fiji, no Pacífico Sul. Ele desabafou com um 
dos anciãos da tribo: 

— O senhor é um grande líder, mas foi uma 
pena ter sido enganado por esses missionários 

LÂMPADA PARA  
OS MEUS PÉS

estrangeiros. Eles só querem enriquecer às suas 
custas. Ninguém acredita mais nessa história de 
Bíblia. É uma pena o senhor ter sido ingênuo o 
suficiente para cair na história deles.

Os olhos do idoso brilharam quando respon-
deu: 

— Está vendo aquela grande pedra ali? Cos-
tumávamos esmagar o crânio de nossas vítimas 
com ela. Está vendo o forno ao lado dela? As-
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Domingo

Lição 4

Hora de pesquisar  

1  Como os valdenses copiavam a Bíblia numa época em que não havia impressoras ou 
máquinas fotocopiadoras (xerox)? Sublinhe a resposta abaixo. 
“Por paciente e incansável trabalho, às vezes no fundo das cavernas escuras da Terra, à luz de tochas, 
as Sagradas Escrituras foram escritas, versículo por versículo, capítulo por capítulo.” — O grande 
conflito, p. 69.

2  Quando as crianças valdenses começavam a estudar a Bíblia? 2 Timóteo 3:15. Como a estuda-
vam? Sublinhe as respostas abaixo. 
_________________________________________________________________________ 

“Muito cedo, as crianças eram instruídas nas Escrituras e ensinadas a respeitarem a santidade das 
reivindicações da Lei de Deus. Cópias da Bíblia eram raras; por isso, suas preciosas palavras eram 
guardadas na memória. Muitos eram capazes de repetir grandes porções do Antigo e Novo Testamen-
tos.” — O grande conflito, p. 67.

Para refletir 

1  Se você não tivesse uma única Bíblia em casa e não pudesse obter uma, estaria disposto a ficar 
até tarde da noite, à luz de velas, para copiá-la página por página? 

2  Quantos capítulos ou versículos da Bíblia você sabe de cor?

3  Pouco antes do retorno de Jesus, nossas Bíblias serão tiradas. Então, a única coisa que teremos 
serão os capítulos e versículos da Bíblia que tivermos decorado. Eles nos ajudarão a sobreviver em 
meio a perseguição, solidão e fome. Planeje com seus pais uma forma de memorizar as Escrituras 
em família.

sávamos nele os corpos de nossos inimigos. Se 
não fosse por esses bons missionários e o amor 
de Jesus, que nos converteu de canibais para 
cristãos, você nunca sairia daqui vivo! É melhor 
agradecer ao Senhor pelo Evangelho; caso con-
trário, estaríamos devorando sua carne agora. 
Se não fosse pela Bíblia, você seria o nosso jan-
tar!

O que convenceu os canibais de que era er-
rado se alimentar da carne de outros seres hu-
manos?

O conhecimento de Cristo e da Bíblia. “Tua 
palavra é lâmpada para os meus pés e luz para 
o meu caminho” (Salmos 119:105). Antes que 
esses canibais conhecessem a Cristo e à Bíblia, 
andavam na escuridão espiritual. Eles não sa-
biam o que era certo e errado. Deus é Luz. Onde 
quer que as pessoas aprendam a conhecê-lO e 
amá-lO, tornam-se mais felizes, melhores e mais 
inteligentes.

Durante a Idade Média, o povo da Europa 
também andava em trevas, assim como os ca-

nibais. A Igreja Romana estava no poder, ensi-
nando as pessoas a buscarem o perdão no papa 
em vez de em Cristo. A igreja ensinava que o 
papa tinha de ser obedecido porque estava no 
lugar de Deus. Ao espalhar esses boatos, Sata-
nás queria afastar as pessoas de Deus e atraí-
-las para si.

Por que as pessoas acreditavam nessas men-
tiras? Assim como os canibais de nossa história, 
elas não conheciam nada. Andavam em trevas, 
proibidas de ler ou ter uma Bíblia em casa. Con-
tudo, Deus sempre teve pessoas fiéis que manti-
veram a luz da verdade na maior escuridão.

No século 14, um grupo de cristãos chama-
dos Valdenses estavam entre os primeiros na Eu-
ropa a conseguirem uma tradução da Bíblia em 
seu próprio idioma. Eles não obedeciam ao papa 
nem guardavam as tradições da Igreja Romana. 
Ao estudar a Bíblia, entenderam que isso era er-
rado. Em vez disso, mantinham a santidade do 
sábado e obedeciam a todos os mandamentos. 
Eles preferiam morrer a desobedecer a Deus. 
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Divulgando a PalavraSegunda-feira

Se você vivesse num país onde fosse crime 
ler e possuir uma Bíblia, como você faria para 
levar as boas-novas da salvação a outros? Os 
valdenses encontravam muitas formas de espa-
lhar a Palavra. Às vezes, compartilhavam certos 
capítulos ou trechos de suas Bíblias copiados à 
mão. Outras vezes, recitavam versículos e ca-
pítulos de cor. Embora tivessem sido proibidos 
de possuir ou ler uma Bíblia, o Senhor lhes deu 
sabedoria para espalhar a Palavra. Como resul-
tado, muitas pessoas aceitaram a Cristo. A Igre-
ja Romana se encheu de ódio porque viu o povo 
aceitando a fé valdense por um lado, e rejeitan-
do o papa e o domingo por outro. 

Lição 4

Hora de pesquisar  

1  Leia as citações abaixo e descubra três formas que os valdenses usavam para divulgar 
a Palavra às pessoas. Trace uma linha a partir da palavra à esquerda do parágrafo até a des-

crição correspondente, à direita.

2  Cite algumas maneiras pelas quais você pode compartilhar as verdades bíblicas com seus ami-
gos, vizinhos e parentes não cristãos, como os valdenses faziam.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Missionários 

Comerciantes ou mercadores 

Estudantes

Eles levavam manuscritos das Escrituras para 
as escolas aonde iam, e os escondiam nos bol-
sos dentro de seus casacos. Em seguida, com-
partilhavam o material com pessoas interessa-
das em ouvir. (O   grande conflito, p. 70.)

Os missionários partiam de dois em dois, como 
Jesus tinha enviado Seus discípulos. (O grande 
conflito, p. 71.)

Muitos ministros trabalhavam como comer-
ciantes ou mercadores. Vendiam sedas, joias e 
objetos que vinham de terras estrangeiras. Le-
vavam, escondidas, cópias da Bíblia, e sempre 
que podiam, compartilhavam alguma coisa 
com seus clientes, sendo que, em alguns ca-
sos, até deixavam algumas partes com eles. (O 
grande conflito, p. 71.)
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Eles eram combatentes Terça-feira

Por que os valdenses eram 
tão bem-sucedidos em es-
palhar as boas-novas de sal-
vação para muitas pessoas? 
É porque eram guerreiros. A 
Bíblia diz que devemos “ba-
talhar pela fé que uma vez foi 
entregue aos santos” (Judas 
1:3). O dicionário define luta 
como um esforço exercido 
contra as dificuldades. Todo 
aquele que luta não está con-
formado com a situação em 
que se encontra. Os valden-
ses lutavam contra os erros 
da Igreja Romana. Muitas ve-
zes, espalhavam as verdades 
bíblicas na universidade, no 
comércio e nas casas. Eles 
se sentiam felizes por contar 
a história da salvação através 
de Cristo. Às vezes, falavam 
apenas com uma pessoa; em 
outros casos, com um peque-
no grupo. Muitas vezes, pas-
savam a noite inteira lendo e 
ensinando a Palavra. 

Lição 4

Hora de pesquisar  

1  Leia os versículos abaixo para descobrir algumas das passagens favoritas dos novos 
cristãos que se convertiam pelo trabalho dos valdenses.

1 João 1:7
 
João 3:14 e 15 

Hebreus 11:6 

Atos 4:12 

2  Qual desses versículos é o seu favorito? Por quê?
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A “Estrela da Manhã da Reforma”
Alguma vez você passou al-

gum tempo admirando o céu 
numa noite muito escura, sem 
Lua? Quantas estrelas você viu? 
Centenas? Milhares? Os valden-
ses foram algumas das estrelas 
divinas que brilharam durante a 
Idade Média. Pelo fato de terem 
espalhado a Palavra, as trevas do 
erro foram desaparecendo.

Deus encontrou outro ho-
mem para ajudar a diminuir a 

Quarta-feira

Lição 4

escuridão do erro. Seu nome era João Wyclif-
fe, e ele foi considerado como a “Estrela da 
Manhã” da Reforma Protestante. Enquanto 
estudava na Universidade de Oxford, na Ingla-
terra, encontrou uma Bíblia. Com grande en-
tusiasmo, estudou suas páginas e descobriu 
que Cristo é o nosso verdadeiro Sacerdote, e 
não o papa. Quando pecamos, podemos ir di-
reto a Jesus pedir perdão. Com grande alegria, 
Wycliffe aceitou a Cristo como seu Salvador e 
começou a ensinar a outros as verdades que 
aprendeu. 

Hora de pesquisar

1  Mais tarde, Wycliffe tornou-se professor de religião na Universidade de Oxford. Seus 
alunos gostavam tanto do seu ensino que o apelidaram de “Doutor Evangelho”. Qual foi a 

obra mais importante que Wycliffe fez durante a sua vida? Para encontrar a resposta, preencha os 
espaços em branco, escrevendo as definições:

a  Traduzir de uma língua para outra

b  a Palavra de Deus

c  o idioma da Inglaterra

                                       a                                                                               b
________________________________  a  _________________________  no 

                                       c
____________________________________ .

                   abc
__________________  o  __________  em  ______________ 

“No livro Sobre a realidade e significado das Escrituras, [Wycliffe] expressou sua intenção de traduzir 
a Bíblia, para que cada homem na Inglaterra pudesse ler, no idioma em que era nascido, as obras 
maravilhosas de Deus.” — O grande conflito, p. 87.
“Por fim, a obra foi concluída — a primeira tradução da Bíblia para a língua inglesa da História.” — O 
grande conflito, p. 88.

2  Como a Bíblia inglesa de Wycliffe foi copiada e espalhada entre o povo? Sublinhe a resposta 
abaixo. 
“Como a arte da impressão ainda era desconhecida, as cópias da Bíblia eram feitas só por trabalho 
lento e cansativo. Tão grande era o interesse em obter o livro, que muitos voluntariamente se de-
dicavam ao trabalho de copiá-la à mão; porém, exigia muito sacrifício atender aos pedidos. Alguns 
dos compradores mais ricos queriam toda a Bíblia. Outros compravam apenas uma parte. Em muitos 
casos, várias famílias se uniam para comprar uma cópia completa. Assim, a Bíblia de Wycliffe logo 
encontrou seu caminho nos lares do povo.” — O grande conflito, pp. 88 e 89.
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Minha tarefa
A Palavra de Deus nos diz que Wycliffe foi um dos maiores reformadores, mas o que ele fez de tão 

grande ou importante? É que ele estudava cuidadosamente, todos os dias, a Bíblia. 
Logo abaixo, há uma lista com as dez bênçãos que Wycliffe recebeu por ter estudado a Bíblia. Ela 

também fará o mesmo por você, caso a estude e obedeça aos seus conselhos. Leia as frases e rees-
creva-as com suas próprias palavras. Em seguida, cite um exemplo de como você pode fazer isso em 
sua vida. Tire um tempo para fazer este exercício com todo cuidado. Talvez precise de um dicionário 
ou da ajuda de seus pais. 

Quinta-feira

Lição 4

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da ESIR, sábado que vem, suas ideias para o segundo exercício de 
segunda-feira.

Exemplo: 
1. “O esforço para compreender as grandes verdades da revelação produz saúde e revigora todas 
as faculdades mentais.”
Agora, com suas próprias palavras — Ao tentar entender as verdades que estão na Bíblia, meu corpo 
e minha mente serão renovados e se encherão de nova energia.

Agora é para valer:

2. “Ela expande a mente e aguça a percepção.”

3. “Ela amadurece o juízo.”

4. “Ela enobrece cada pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo poderia 
fazer.”

5. “Seu estudo dá estabilidade de propósito. ”

6. “Seu estudo produz paciência.”

7. “Ele nos dá coragem.”

8. “Ele nos dá fortaleza de propósito.”

9. “Ele refina o caráter.”
 

10. “O estudo da Bíblia santifica a alma.”

(O grande conflito, p. 94.)

Queridos 
pesquisadores: 
Você gostaria de 
ser uma “estrela 
da manhã” para 
Deus, assim como 
João Wycliffe e os 
valdenses? Se você 
quiser, primeiro 
terá de estudar sua 
Bíblia diariamente, 
como eles faziam. 
Você precisa valo-
rizá-la e guardá-la 
no coração memo-
rizando-a. Ao fazer 
isso, você sempre 
estará pronto para 
compartilhá-la com 
outros.
Muitas vezes, com 
os pés a sangrar, 
missionários val-
denses, jovens e 
velhos, viajavam 
atravessando as 
montanhas para 
levar a Palavra às 
pessoas que não 
conheciam Jesus. 
Como podemos 
mostrar a Deus que 
apreciamos o so-
frimento daqueles 
antigos cristãos? 
Jesus não nos pede 
para atravessar os 
Alpes ou escalar 
os Andes a fim de 
levar a salvação a 
outros, mas diz: 
“Levante-se e brilhe 
visitando um vizi-
nho não cristão e 
lendo a Bíblia para 
ele. Levante-se 
e brilhe falando 
com coragem e 
amabilidade a seus 
parentes mundanos 
sobre Cristo e Sua 
breve volta.” Você 
vai fazer isso? Terá 
coragem de ser 
uma “estrela da 
manhã” para Deus?
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 4

Meu compromisso

Ponha uma marca ao lado de cada frase que você decidir cumprir com a ajuda de Cristo.

 De hoje em diante, vou ler a Bíblia todos os dias por___________ minutos.
 Quero obedecer em cada situação que li na Bíblia.
 Serei uma “estrela da manhã” para Deus todo dia, compartilhando com a minha família, vizinhos 

e amigos o que eu aprendi na minha Bíblia.

Desafio

Leia a nota abaixo do segundo exercício de quarta-feira; em seguida, responda a esta pergunta.
O que o povo inglês e os bereanos de Tessalônica têm em comum? Leia em Atos 17:11
_________________________________________________________________________________

Recapitulação

Recapitule a lição, lendo e debatendo com a ajuda de sua família.

Se você vivesse num país onde fosse crime ler e possuir 
uma Bíblia, como você faria para levar as boas-novas 

da salvação a outros? Os valdenses encontravam 
muitas formas de espalhar a Palavra. Às vezes, 

compartilhavam certos capítulos ou trechos de suas 
Bíblias copiados à mão. Outras vezes, recitavam 

versículos e capítulos de cor. Embora tivessem sido 
proibidos de possuir ou ler uma Bíblia, o Senhor lhes 

deu sabedoria para espalhar a Palavra.
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Sábado

Lição 4

O valdense que era deficiente físico
Muitos anos atrás, no século 12, os valdenses viviam nos Alpes nevados. Enquanto o resto 

do mundo adorava a Deus no domingo e não obedecia a todos os Mandamentos, os valdenses 
guardavam o sábado e o restante da Lei. Os jovens missionários valdenses desciam os Alpes 
levando partes da Bíblia escondidas em suas roupas. Sempre que podiam, falavam de Deus 
às pessoas. Esse era o trabalho da vida deles, e achavam isso a melhor coisa do mundo. Para 
eles, um missionário era maior que um rei.

Agora, você pode entender como um garoto deficiente chamado Lant deve ter se sentido 
ao perceber que nunca poderia ir à cidade para ser um missionário. 

— Ó, mãe! — Ele costumava chorar. — Por que Deus me criou de um jeito que me impede 
de ajudar alguém? 

Então, sua mãe dizia: 
— Mas você nos ajuda, filho, com suas músicas e de várias outras maneiras. Deus tem 

uma obra para todos, e um dia Ele indicará a missão para você.
Depois de alguns anos, um rei cruel enviou um exército aos Alpes para destruir os valden-

ses. O povo que morava no mesmo vale de Lant teve de fugir para as montanhas em busca 
de proteção. Pelo fato de Lant ser deficiente, ele não conseguia fugir. Além disso, quem se 
importaria em fazer mal a um garoto inválido?

O exército acampou naquele vale por alguns dias, exatamente onde Lant morava. En-
quanto os soldados estavam lá, Deus lhe indicou sua grande obra.

Uma noite, Lant estava cansado e sozinho. Suas costas doíam muito. Tentando esquecer 
seus problemas, ele começou a entoar uma bela canção. Orou por seus pais e irmãos e por 
todos que estavam com eles, incluindo os soldados e o rei cruel.

— Pai, perdoa-os! — Exclamou — E cria neles a vontade de aprender mais sobre Ti.
Assim que terminou de orar, dois homens vieram até ele.
— Como você chegou aqui? — Perguntaram. — O que é isso que você está cantando e 

sobre o que você estava falando?
Os homens eram soldados que estavam caçando animais e se perderam na floresta. Como 

estava escuro e muito perigoso para chegarem ao acampamento do exército, acenderam 
uma fogueira, cozinharam um pouco e conversaram com Lant sobre Cristo. Eles ficaram tão 
interessados   que não perceberam que começou a amanhecer. Como aquela manhã foi linda 
para eles! Todo pássaro parecia estar cantando o amor de Deus.

Antes de partir, os soldados prometeram a Lant que, se pudessem, retornariam. Os dois 
agradeceram várias vezes pelas coisas maravilhosas que ouviram do rapaz.

— E lembre-se — disseram. — Se sua família ou amigos vierem à nossa cidade, peça-lhes 
que parem em nossas casas, para que possam falar de Deus aos nossos familiares.

Lant nunca mais viu aqueles homens, mas quando reencontrou sua família e amigos, 
contou-lhes o que aconteceu. Os dois soldados convertidos usaram suas casas na cidade 
para dar abrigo e comida ao povo de Deus. Lant não viveu muito tempo, mas enquanto viveu, 
costumava dizer:

— Querida mãe, a senhora estava certa. Deus tem uma obra para cada um de nós. Como 
eu não podia sair para ensinar as pessoas, o querido Senhor as enviou até mim. 

[Adaptado.] 
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Para memorizar: “Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois 
gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e 
intenções do coração” (Hebreus 4:12).

Pare e pense: É domingo de manhã e você está se arrumando para sair com um amigo. Seu pai vem ao 
seu quarto e diz: “Ei, filho, eu preciso que você corte a grama para mim imediatamente”. Você o obede-
ceria na mesma hora e faria o trabalho com rapidez e satisfação?

Lição 5

A PODEROSA 
FERRAMENTA DIVINA
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Domingo

Lição 5

O segredo do poder 
Se você quer cortar um pedaço de madeira, 

usa um ____________________________.
Se você quer pregar duas tábuas uma na ou-

tra, você usa um _____________________.
Se você quer fazer um furo num pedaço de 

madeira, você usa uma _______________.
Para fazer esses serviços, você precisaria 

de três ferramentas diferentes: um serrote, 
um martelo e uma furadeira. Que ferramenta 
você usaria se não sentisse vontade de limpar 
a garagem, se suas tarefas escolares fossem 
muito difíceis e chatas, se seus sentimentos 
fossem magoados por um amigo ou se você ti-
vesse o defeito de ser preguiçoso, impaciente 
e irritado? 

Deus tem uma ferramenta poderosa para 
ajudá-lo com todos esses problemas e muitos 
outros. É a sua Bíblia. O versículo do Para me-
morizar desta semana diz que a Palavra de Deus 
é “mais afiada que qualquer espada de dois gu-
mes”. O poder de Deus encontrado na Bíblia é 
real. Ela fornece energia para vencer o pecado 
em nossa vida, criar um caráter perfeito e reali-
zar muitas outras coisas maravilhosas. Você tem 
esse poder, que se encontra na Palavra de Deus? 
Não? Então vamos descobrir como obtê-lo. 

Hora de pesquisar  

1  Que tipo de poder é visto na Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse? João 3:16.
____________________________________________________________ 
“Não há nada tão grande e poderoso como o amor de Deus por Seus filhos.” — Filhos e filhas de Deus, 
p. 192.

2  Comparado com a força ou com a riqueza, como o poder do amor opera? Marque a resposta no 
texto abaixo.

“O amor é poder. [...] O poder da riqueza pode corromper e destruir; o poder da força é suficiente para 
causar dano; mas a excelência e valor do puro amor consistem em sua capacidade de fazer o bem e 
nada além do bem.” — Testemunhos para a igreja, vol. 2, p. 135.

3  Como a Palavra de Deus pode me transformar e me ajudar a ser um verdadeiro cristão? 1 Pedro 
1:23.
____________________________________________________________ 
“Quando estudada no espírito de oração, a Palavra de Deus [...] convence do pecado; ela claramente 
revela o caminho da salvação. Ouça-a como se fosse a voz de Deus falando à sua alma.” — O caminho 
a Cristo, p. 35.
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A Bíblia, minha poderosa ferramentaSegunda-feira

Lição 5

Hora de pesquisar  

1  Logo abaixo, você encontrará uma lista com algumas das muitas coisas que a Pa-
lavra de Deus pode fazer por você, caso lhe dê permissão. Procure os versículos da Bíblia e 

anote o tipo de poder que ele fornece. Em seguida, dê um exemplo prático de como a Palavra pode 
trabalhar em sua vida.

Palavra de poder Referência Exemplo de como ela age

Poder de queimar
Poder de martelar

Jeremias 23:29
Queima o egoísmo, impaciência, pre-
guiça da minha vida. 
Martela meu coração de pedra e me 
dá um coração de barro.

Poder de c__________ Hebreus 4:12

Poder de Cr_________ Salmos 33:6

Pode de curar
Salmos 147:3

Poder de blindar
Salmos 119:11
José

Poder de nutrir
1 Pedro 2:2,3

Poder de l_________
João 15:3

Poder de e___________ Mateus 13:44

Poder de r___________ 2 Coríntios 5:17

Poder de iluminar
Salmos 119:105

2  Coloque uma estrela ao lado de cada capacidade que você gostaria especialmente de ter. 
Abaixo da referência bíblica, escreva o nome de um personagem bíblico que tinha esse poder em 
sua vida. Veja os exemplos.
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Para refletir

1  Você sempre segue esses passos quando estuda sua Bíblia?_____________________

2  Já que a Bíblia tem tanto poder para transformar vidas, por que poucos adultos e crianças 
são transformados por ela? Localize as duas respostas usando o código abaixo.

___  ___  ___  ___  ___       ___  ___  ___       ___ ___ ___ 
 15    21    22      5     13           3      1     19          14    1    15 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
  5      14    20     5     14      4      5     14 
___  ___  ___  ___  ___      ___ ___ ___      ___ ___ ___
15     12     8       1     13          3     1     19        14    1    15
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
  5    14   24    5     18     7     1    13

(Atos 28:26)

3  Quais são algumas mudanças específicas que você fez depois de estudar a Palavra de Deus?
______________________________________________________________________

Leia as instruções antes de usar Terça-feira

Leia as condições para estudar a Bíblia. Em seguida, complete o espaço inicial de cada sentença 
com o versículo correspondente, abaixo, nas opções a, b, c ou d. 

Lição 5

A
1

N
14

G
7

T
20

D
4

Q
17

J
10

W
23

B
2

O
15

H
8

U
21

E
5

R
18

K
11

X
24

C
3

P
16

I
9

V
22

F
6

S
19

L
12

Y
25

M
13

Z
26

____ Devo deixar a Bíblia interpretar a si 
mesma, comparando trechos com outras 
partes da Palavra.
____ Eu realmente quero saber a verda-
de. Algumas pessoas dão desculpas por 
não acreditarem na verdade. Então Deus 
permitirá que elas sejam enganadas e se 
percam.
____ Eu devo realmente procurar a verda-
de.
____ Devo obedecer ao que já sei que é 
certo. Deus não me mostrará uma verdade 
maior se eu não estiver obedecendo à que 
já conheço.

a  2 Tessalonicenses 2:9-12

b  João 7:17

c  Isaías 28:9 e 10

d  Jeremias 29:13
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Baterias carregadas ou vazias?Quarta-feira

O que acontece quando você não usa por um 
longo tempo uma ferramenta poderosa, como 
uma furadeira, por exemplo? Ela pode ficar en-
ferrujada. No caso, se for uma furadeira sem 
fio, não terá nenhuma energia, porque a bate-
ria estará morta. A mesma coisa acontece com 
os cristãos que não usam o poder da Palavra de 
Deus. 

“A verdade que não é vivida, que não é trans-
mitida, perde o seu poder vivificante, sua capa-

Lição 5

Hora de pesquisar  

1  O que devemos fazer para não nos tornarmos cristãos mortos? Salmos 40:8; Mateus 
5:14-16.

_________________________________________________________________________

“Mas Jesus não disse aos discípulos, ‘Esforcem-se para fazer sua luz brilhar’. Ele disse: ‘Resplande-
çam (brilhem)’. Se Cristo habitar no coração, será  impossível esconder a luz de Sua presença.” — O 
maior discurso de Cristo, p. 41.

2  Cite algumas formas pelas quais você poderia deixar sua luz brilhar. Leia as sentenças abaixo. 
Sob cada uma, escreva um exemplo prático de como a sua luz poderia brilhar para Cristo em casa, 
na escola ou na igreja.

“Provas pacientemente suportadas.”
____________________________________________________________ 

“Bênçãos recebidas com gratidão.”
____________________________________________________________ 

“Tentações corajosamente resistidas.”
____________________________________________________________ 

“Mansidão, bondade, misericórdia e amor frequentemente revelados.”
____________________________________________________________ 

“[Essas] são as luzes que resplandecem do caráter em contraste com as trevas do coração egoísta, do 
qual a luz da vida nunca brilhou.” — O maior discurso de Cristo, p. 44.

cidade curativa.” — Atos dos apóstolos, p. 206. 
Os crentes que não usam nem compartilham 

o poder da Palavra se tornam cristãos mortos. 
Podem até ir à igreja, devolver dízimo e ofertas, 
ser vegetarianos e fazer o culto matutino e ves-
pertino, mas sua religião será morta. Eles não 
têm poder para vencer o pecado e se tornar se-
melhantes a Jesus. Você é um cristão morto ou 
cheio de vida, tendo a bateria espiritual 100% 
carregada (++)? 
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Minha tarefa Quinta-feira

Lição 5

Meu testemunho

Relate à sua classe da ESIR como a Bíblia lhe deu o poder para superar um problema de sua vida.

Prezado pesquisador,
Você gostaria que a Palavra de Deus destruísse o pecado e os maus hábitos de sua vida? Gostaria 

que ela eliminasse o egoísmo, a desobediência e preguiça do seu interior? Gostaria de ser protegido 
contra a tentação e o perigo? Gostaria de saber como resolver todos os problemas? Se você seguir a 
receita, conseguirá tudo isso. 
“Em cada mandamento e promessa da Palavra de Deus está o poder, a própria vida divina pela qual o 
mandamento pode ser obedecido e a promessa realizada.” — A fé pela qual eu vivo, p. 21. 

Quando, pela fé, você obedecer à Palavra, estará recebendo a própria vida e o caráter de Deus. 
Ao estudar e obedecer às Escrituras, Deus transformará você à Sua própria imagem. Ele o torna-
rá gentil, altruísta, paciente, feliz, tranquilo, manso e temperante como Jesus. Ele o ajudará a ser 
obediente aos pais o tempo inteiro. Então, você será um crente vivo. Será como uma furadeira com 
a bateria carregada, cheio de energia para compartilhar Jesus com outros. Estude diariamente sua 
Bíblia e não se esqueça de seguir suas orientações.

Numa folha de papel separada, anote alguns problemas que você tem enfrentado em sua cami-
nhada cristã com Jesus. Ore a respeito e, pela fé, exija o cumprimento das poderosas promessas da 
Palavra de Deus. Assim, continue batalhando até alcançar a vitória. 
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 5

Meu compromisso

Marque cada vitória que você deseja alcançar com a ajuda de Cristo.
 Deixarei a Palavra me purificar dos maus hábitos, proteger-me da tentação, ajudar-me a cres-

cer como crente e transformar-me à imagem de Deus.
 Vou preencher as condições antes de estudar a Bíblia.
 Deixarei minha luz brilhar em casa, na escola e na igreja.

Desafio

Encontre um versículo da Bíblia para ajudá-lo a resolver cada um dos quatro problemas abaixo. 
Procure essas palavras em sua concordância bíblica:
1. poder; 
2. paz; 
3. cura; 
4. livre.

1. Para me ajudar a limpar a garagem ou cortar a grama com rapidez e alegria. ______________
2. Para fazer minhas tarefas escolares (deveres de casa) sem deixá-los acumular. 
_____________________
3. Para curar meus sentimentos feridos causados   por um amigo. ___________________________

Recapitulação

Recapitule a lição com sua família.

Os que humilde e devotamente examinam as Escrituras 
para conhecer e fazer a vontade de Deus, não ficarão 
em dúvidas quanto a suas obrigações para com Ele. 
Porque "se alguém quiser fazer a vontade dEle, pela 
mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu 
falo de mim mesmo". João 7:17. Se quereis conhecer o 

mistério da piedade, deveis seguir a singela palavra da 
verdade, quer haja ou não sentimentos ou emoções. A 
obediência prestada deve provir de um sentimento de 

princípios, e deve-se seguir o que é correto em quaisquer 
circunstâncias. Este é o caráter escolhido por Deus para 
salvação. A prova da genuinidade do cristão é dada na 

Palavra de Deus.
Fundamentos da Educação Cristã, p. 125
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Sábado

Lição 5

Quinze minutos por dia 
Você quer saber o segredo para manter a lâmpada da Palavra de Deus sempre acesa em seu co-

ração? 

1  Separe quinze minutos de manhã e à noite para ouvir enquanto Deus fala com você através da 
leitura da Palavra.

2  Separe mais quinze minutos pela manhã, ao meio-dia e à noite para falar com Deus em oração, 
sozinho.

3  Separe mais quinze minutos por dia para conversar com outras pessoas sobre Deus e Seu gran-
de amor.

Ao todo, serão 45 minutos diários para que sua lâmpada esteja sempre acesa, cheia de energia.
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Para memorizar:“Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de 
Mim testificam” (João 5:39).

Pare e pense: Seus pais prometeram levá-lo a um zoológico por um dia inteiro. Na manhã do passeio, 
seu pai avisa que não vai poder ir porque ele foi chamado no trabalho. Como você se sentiria?

Lição 6

UM COLECIONADOR 
DE PROMESSAS
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Domingo

Lição 6

Procurando promessas
É comum seus pais estarem sempre prome-

tendo levá-lo a algum lugar ou fazer alguma coi-
sa por você, e na última hora quebrarem a pro-
messa? Embora os pais não gostem de quebrar 
promessas, às vezes acontecem coisas que os 
impedem. Contudo, existe Alguém que sempre 
cumpre o que promete. Ele deixou milhares de 
promessas para milhões de pessoas, e sempre 
cumpriu cada uma, à risca. Nossa Bíblia está 
cheia de milhares de preciosas promessas. 
“Por meio [das promessas], [Cristo] fala conos-
co individualmente, de modo tão direto como se 
pudéssemos ouvir Sua voz. Por meio dessas pro-
messas é que Cristo nos comunica Sua graça e 
poder.” — A fé pela qual eu vivo, p. 9.

Deus plantou flores em nosso caminho para 
o Céu para nos tornar felizes e facilitar nossa via-
gem para a Canaã celestial. Mas você sabe o que 
acontece às vezes? Muitos cristãos não querem 
colher as flores, mas só veem espinhos. A cada 
passo, choram e se queixam, quando poderiam 
estar felizes por Deus ter deixado o caminho 
para o Céu mais fácil e agradável. Você gosta de 
contemplar as flores ou está sempre procuran-
do os espinhos? O que as flores e espinhos têm 
que ver com nosso estudo das Escrituras? Vamos 
descobrir. 

Hora de pesquisar  

1  Ao que podemos comparar as promessas de Deus? Por quê? 2 Coríntios 1:20.
____________________________________________________________ 
“A preciosa Bíblia é o jardim de Deus, e Suas promessas são os lírios, as rosas e os cravos. Elas são 
folhas daquela árvore que é ‘para a cura das nações’ [a árvore da vida].” — A fé pela qual eu vivo, p. 9.

2  Por que Deus nos deixou promessas na Bíblia? 1 Pedro 1:3; 2 Coríntios 7:1.
____________________________________________________________ 

“Recebidas e assimiladas, [as promessas de Deus] devem ser a força do caráter, a inspiração e sus-
tento da vida.
“Jovens, agarrem a mão do poder infinito. A fé só cresce pelo exercício. Alimentem-se das promessas; 
alegrem-se por contar com a simples promessa da Palavra de Deus.” — A fé pela qual eu vivo, p. 9.

3  Qual deveria ser nossa oração conforme estudamos a Bíblia e olhamos para as promessas? 
Sublinhe a resposta. 
“[As promessas] são minhas. O Senhor está deixando Seu Espírito Santo repousar sobre mim. Estou 
recebendo a luz, pois a promessa é: ‘creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá’. Pela fé eu 
entro além do véu e me agarro a Cristo, minha força. Agradeço a Deus por ter um Salvador.” — A fé 
pela qual eu vivo, p. 9.
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Procurando mandamentosSegunda-feira

Lição 6

Aqui estão três coisas que precisamos procurar quando estudamos a Bíblia: 

(1) as promessas de Deus, 

(2) os mandamentos de Deus e 

(3) as histórias de vida dos personagens bíblicos. 

Hora de pesquisar  

1  Escreva a definição do dicionário para “mandamento”.
_____________________________________________________________________________ 

2  Nos versículos abaixo, há quatro mandamentos e quatro promessas que Deus concede aos jo-
vens. Sublinhe os mandamentos com vermelho  e as promessas com azul .

 “Meu filho, não se esqueça da Minha Lei, mas guarde no coração os Meus Mandamentos”
 “Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz.”
 “Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na 

tábua do seu coração.”
 “Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação.”
 “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.”
 “Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”
 “Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o mal.” 
 “Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos.” (Provérbios 3:1-8).
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Estudando as biografias Terça-feira

Lição 6

Hora de pesquisar  

1  Uma biografia é a história da vida de alguém escrita por outra pessoa. Deus quer que 
estudemos apenas as belas histórias dos personagens bíblicos ou também as más? Por quê? 
Romanos 15:4; 1 Coríntios 10:11.
______________________________________________________________________________ 

“Como ferramenta de ensino, nenhuma parte da Bíblia vale mais do aquela que contém as histó-
rias da vida de seus personagens. Elas são diferentes de todas as outras porque contêm verdades 
totais para a vida.” — Educação, p. 146.

2  O que acontecerá quando estudarmos as histórias da vida dos personagens bíblicos e apli-
carmos em nosso dia a dia as lições que elas ensinam? 2 Timóteo 3:16.
______________________________________________________________________________ 

“Ao meditar na história dos patriarcas, dos profetas, dos homens que amavam, temiam a Deus 
e com Ele andavam, o coração brilhará com o Espírito que animou aquelas pessoas. Conforme 
a mente for contemplando a virtude e piedade dos homens santos do passado, o espírito que os 
inspirou acenderá uma chama de amor e santa seriedade no coração daqueles que sentirem o 
desejo de imitá-los no caráter.” — Conselhos sobre a escola sabatina, p. 18.

3  Quais são suas duas histórias favoritas da Bíblia? Por quê? Como elas influenciaram sua 
vida?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Daniel

Jeremias Nabucodonossor

Moisés
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Descobrir a figura do quebra-cabeçasQuarta-feira

Você já trabalhou num quebra-cabeças cuja 
imagem padrão se perdeu? Fica fácil ou difícil 
encaixar todas as peças? Certamente fica difícil, 
porque você não tem mais um padrão para seguir. 
Então, você não tem mais certeza do que está fa-

zendo. Estudar a Bíblia é como trabalhar num que-
bra-cabeças. As pessoas que não fazem de Jesus 
o centro de todo tema que estudam estão traba-
lhando num quebra-cabeças sem uma imagem de 
referência para guiá-las no encaixe das peças. 

Lição 6

Hora de pesquisar  

1  Qual é a grande imagem do quebra-cabeças da Bíblia? João 5:39.

__________________________________________________________________________
 

2  O que acontecerá conosco quando fizermos de Jesus o centro do estudo da Bíblia e o centro de 
cada lição do Pequeno Pesquisador? Hebreus 12:2 (última parte); 2 Coríntios 3:18.

__________________________________________________________________________
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O colecionador de promessas Quinta-feira

Você é um colecionador de alguma coisa? Certas pessoas colecionam selos, pedras, moedas, 
etiquetas, bonecas, relógios etc. Seria bom você se tornar um colecionador de um dos mais 
valiosos tesouros do mundo. Você está convidado a se tornar um colecionador das promessas 
de Cristo, o Rei do universo, que foram escritas especialmente para você. Assim como os cole-
cionadores comuns têm clubes onde se reúnem para exibir sua coleção e trocar informações, 
você também faz parte de um clube de colecionadores, que se chama O Pequeno Pesquisador. 

Você pertence a um clube internacional, onde meninos e meninas de mais de 60 países estão 
colecionando promessas bíblicas. Os líderes do seu clube são seus pais e professores da ESIR, 
no sábado. Sua classe da ESIR lhe permite falar sobre algumas belas promessas que você desco-
briu, encontrou e colecionou da Palavra de Deus. Vamos continuar aumentando nossa coleção 
de promessas?

 Crie um Livro de Promessas. Consiga uma caderneta ou caderno pequeno. 

 Compre divisores de plástico numa papelaria, de A a Z.

 Quando estiver estudando sua lição e sua Bíblia no sábado, fique atento às promessas. Ao 
encontrar uma, copie-a e guarde-a no caderno por ordem alfabética. Por exemplo, coloque uma 
promessa contra o medo na letra M. Se for uma promessa referente à obediência, arquive na 
letra O. Já a paciência deve ficar na letra P.

 Mantenha seu livro de promessas sempre junto a você quando for fazer suas orações particu-
lares. Abra o fichário e apresente algumas promessas a Deus em oração, suplicando o cumpri-
mento delas e pedindo vitória pelo sangue de Jesus.

Exemplo: Se o seu problema é beliscar entre as refeições, diga para si mesmo a seguinte pro-
messa quando a tentação aparecer novamente: 

“Está escrito: Nem só ______________________ viverá o homem, mas de 
______________________da boca de Deus” (Mateus 4:4). 

Você tem o defeito de ser mal-educado e às vezes cruel com seus amiguinhos? Solicite a pro-
messa: 

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

Desta forma, você pode superar qualquer pecado em sua vida. Esta é a novidade emocionante 
quando cobramos de Deus Suas promessas. 

Lição 6

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da ESIR, no próximo sábado, como uma promessa ajudou você duran-
te esta semana.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 6

Meu compromisso

Assinale as opções que você deseja cumprir com a ajuda de Cristo.
 Irei aprender e obedecer aos mandamentos de Deus para minha vida.
 Quero estudar as promessas e apresentá-las a Deus, pedindo que sejam cumpridas em mim.
 Irei estudar as biografias bíblicas.
 Tornarei Jesus o principal tema de meus estudos.

Desafio

Procure duas promessas bíblicas para duas dificuldades contra as quais você está lutando. Escreva-as 
em seu livro de promessas.

Recapitulação

Recapitule a lição desta semana com sua família durante o culto.

“Ao meditar na história dos patriarcas, 
dos profetas, dos homens que amavam, 

temiam a Deus e com Ele andavam, o 
coração brilhará com o Espírito que 

animou aquelas pessoas. Conforme a mente 
for contemplando a virtude e piedade dos 
homens santos do passado, o espírito que 

os inspirou acenderá uma chama de amor 
e santa seriedade no coração daqueles que 
sentirem o desejo de imitá-los no caráter.” 

Conselhos sobre a escola sabatina, p. 18.
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Sábado

Lição 6

Faça o Quiz de Geografia bíblica
A_______________________ foi o vale onde Acã foi morto (Josué 7:24-26).

B________________________ foi um lugar onde se teve um sonho de uma escada (Gênesis 
28:19).

C________________________ foi um monte onde foram feitos dois altares (1 Reis 18:18 e 
19).

D________________________ era uma planície (campo) onde uma imagem foi feita (Daniel 3:1).

E____________________ era um país do qual o faraó era rei (Êxodo 1:15).

F____________________ foi a primeira cidade da Macedônia que Paulo visitou (Atos 16:12).

G____________________ era o nome do guerreiro que Davi matou com a funda (1 Samuel 17:4).

H_____________ era o nome do monte sobre o qual Arão morreu (Números 33:39).

I____________ e Listra foram duas cidades onde Paulo pregou a verdade (Atos 14:21).

J______________________ era a cidade mais amada pelos judeus (Salmos 122:2).

L_______________________ era uma região montanhosa onde moravam cananeus, sidô-
nios e heveus (Juízes 3:3).

M______________________ nome de um dos filhos de José (Gênesis 41:51).

N_______________________ era uma cidade onde morava uma viúva que perdeu o filho 
(Lucas 7:11).

O_______________________ era o nome do mordomo de Acabe (1 Reis 18:3).

P________________________ era uma ilha onde João foi preso por causa da Palavra (Apo-
calipse 1:9).

R________________________ era o nome de um dos filhos de Salomão (1 Reis 12:23).

S ________________________era uma província onde Jesus encontrou uma mulher à beira 
de um poço (João 4:7).

T__________________________ era uma cidade onde Paulo havia esquecido a sua capa (2 
Timóteo 4:13).

U________________________ era uma cidade que foi a primeira casa de Abraão (Gênesis 
11:31).

Z________________________ foi o novo nome que José recebeu no Egito (Gênesis 41:45).
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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)?

Lição 7

UMA CAÇA SEM-FIM 
AO TESOURO
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Domingo

Lição 7

Vendendo tudo que tem
Onde você coloca o dinheiro que ganha fa-

zendo tarefas para os vizinhos, e aquele que 
seus pais lhe dão na mesada semanal ou os tro-
cados de presente de aniversário? Você tem um 
pequeno cofre ou leva suas economias para uma 
conta poupança de um banco de verdade? Talvez 
você coloque seu dinheiro debaixo do colchão, 
como as pessoas costumavam fazer há muitos 
anos. Nos dias de Cristo, não havia bancos para 
se guardar dinheiro, prata, ouro ou joias. Você 
sabe onde as pessoas escondiam seus objetos 
de valor? Elas cavavam um buraco na terra e 
guardavam seu tesouro ali. Dessa forma, pensa-
vam que seu dinheiro estaria a salvo de ladrões 
e exércitos inimigos. 

O problema com esse tipo de esconderijo era 
que o dono podia se esquecer do local onde ha-
via enterrado a fortuna. Noutros casos, o dono 
morria sem ter contado a alguém sobre o local. 
Então, o dinheiro que lhe custou uma vida de 
trabalho e sacrifício para economizar podia ser 
achado por outra pessoa. 

Filão: Fonte en-
cravada na rocha, 
de onde se extrai 
grandes quanti-
dades de ouro, 
prata ou pedras 
preciosas.

?
Jesus contou uma parábola sobre um homem 

que encontrou um tesouro enquanto trabalhava 
numa fazenda. Essa parábola é muito importan-
te porque nos ajudará a entender a forma certa 
de estudar nossa Bíblia. 

Hora de pesquisar  

1  De que modo o homem encontrou o tesouro, e por que sua família pensou que ele 
estava louco? Mateus 13:44.
______________________________________________________________________

“Quando o homem descobre o tesouro, vê que a fortuna está ao seu alcance. Assim, devolve o 
ouro ao seu esconderijo, volta para casa e vende tudo o que tem para comprar o campo onde está 
o tesouro. Sua família e seus vizinhos pensam que ele está agindo como um louco.” — Parábolas 
de Jesus, pp. 103 e 104.

2  Uma parábola sempre tem um significado mais profundo. Leia o texto depois do exercício 
e escreva o significado das seguintes palavras.
Campo:______________________________________________________
Tesouro:_____________________________________________________
O homem: ___________________________________________________ 
“Na parábola, o campo que contém o tesouro representa as Sagradas Escrituras. O evangelho 
é representado pelo tesouro. A própria terra não é tão cheia de filões de ouro e joias preciosas 
como a Palavra de Deus.” — Parábolas de Jesus, p. 104.

3  Por que esse homem se animou a vender tudo o que tinha para comprar o campo onde 
estava o tesouro? Mateus 13:46.
____________________________________________________________ 

Para refletir 

Você venderia tudo o que tem para comprar a Palavra de Deus?
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Preparando-se para a caça ao tesouro
A parábola do tesouro escondido nos ensina 

sobre o grande valor e a grande preciosidade da 
Bíblia, nosso tesouro celeste. As verdades das 
Escrituras são como pérolas escondidas. Elas 
devem ser procuradas   e cavadas com muito es-
forço. Assim como o homem se animou a ven-
der tudo o que tinha, devemos estar dispostos a 
desistir de qualquer coisa para passar o tempo 
estudando e pesquisando nossa Bíblia, todos os 
dias. Você não deve considerar nenhum sacrifí-
cio grande demais para poder estudar sua lição 
Pequeno pesquisador e sua Bíblia diariamente.
“Nas Escrituras, milhares de joias da verdade 

Segunda-feira

Lição 7

estão escondidas, abaixo da superfície, à espe-
ra dos garimpeiros. A mina da verdade nunca se 
esgota. Quanto mais você procurar, com coração 
humilde, nas Escrituras, maior será o seu inte-
resse e mais você sentirá vontade de dizer como 
Paulo: ‘Ó profundidade das riquezas, tanto da 
sabedoria quanto do conhecimento de Deus!’.” 
— Minha consagração hoje, p. 22.

Na semana passada, aprendemos as quatro 
condições que devemos cumprir antes de es-
tudar a Bíblia. Hoje, queremos saber que ferra-
mentas devemos levar para sermos vitoriosos 
em nossa caça ao tesouro bíblico. 

Garimpeiro: 
Trabalhador que 
extrai da terra 
substâncias mi-
nerais úteis ou 
preciosas, de 
grande valor.

Jazida: Qual-
quer filão de 
produto mineral 
de grande valor 
econômico (ouro, 
prata etc.) encon-
trado no solo ou 
subsolo.

Pepita: Grão ou 
partícula de ouro.

?

Hora de pesquisar  

1  Quais são as três ferramentas para o estudo vitorioso da Bíblia?

 O________________________ Salmo 119:18.
“A Bíblia jamais deveria ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a ilumi-
nação do Espírito Santo, e certamente a receberemos.”  O Caminho a Cristo, p. 91.

 H ________________ 1 Pedro 5:6. 
“Todos devem agora estudar a Bíblia por si mesmos, com os joelhos dobrados diante de Deus, tendo 
o coração humilde e dócil de uma criança. Só assim é possível saber o que o Senhor exige dele.”  Tes-
temunhos para a igreja, vol. 5, p. 214.

 H______ S__________ João 16:13. 
 

2  De quem os tesouros da verdade bíblica estão escondidos? 2 Coríntios 4:3 e 4.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

“Hoje em dia, os homens estão buscando ansiosamente por tesouros terrenos. Suas mentes estão 
cheias de pensamentos egoístas e ambiciosos. Para obter riquezas, honra ou poder mundanos, colo-
cam as regras, tradições e exigências dos homens acima das exigências de Deus. Os tesouros de Sua 
Palavra estão ocultos para essas pessoas.” — Parábolas de Jesus, p. 106.
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A recompensa por garimpar a verdade Terça-feira

Lição 7

Hora de pesquisar  

1  Devemos nos esforçar para desenterrar os tesouros da verdade encontrados em nossa 
Bíblia? Provérbios 2:3 e 4.
_______________________________________________________________________ 

“Aqueles que desejam encontrar os tesouros da verdade devem cavar em busca deles como o operário de 
uma mina procura o tesouro escondido nas rochas. Esforços fracos, feitos por pessoas de coração dividido, 
de nada adiantarão. [...]
“Busque, ó busque a preciosa Bíblia com o coração faminto. Explore a Palavra de Deus com a mesma inten-
sidade que o mineiro quebra as rochas para encontrar jazidas de ouro. Nunca desista da busca até ter de-
terminado sua relação com Deus e conhecer a vontade dEle quanto a você.” — Parábolas de Jesus, p. 111.

2  Que recompensa aguarda aqueles que buscam incansavelmente as pedras preciosas da verdade? 
Salmos 19:10.
_____________________________________________________________________________ 

“Por todo o campo da revelação, há pepitas de ouro espalhadas — as palavras da sabedoria de Deus. Se 
você for sábio, encontrará esses preciosos grãos da verdade. Apodere-se das promessas de Deus. Então, 
quando as provas e tentações vierem, essas promessas parecerão alegres fontes de conforto celestial.” — 
Minha consagração hoje, p. 28.

3  É suficiente fazer uma caça ao tesouro bíblico apenas uma vez por semana? Por quê? Salmos 119:97.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

“Nas Escrituras, milhares de joias da verdade estão escondidas, abaixo da superfície, à espera dos garim-
peiros. A mina da verdade nunca se esgota. Quanto mais você procurar, com coração humilde, nas Escri-
turas, maior será o seu interesse e mais você sentirá vontade de dizer como Paulo: ‘Ó profundidade das 
riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus!’.” — Minha consagração hoje, p. 22.

4  O que pode acontecer se ficarmos enrolando e não nos dedicarmos a uma caça ao tesouro bíblico 
todo dia? Leia Mateus 16:26 e o texto abaixo. Em seguida, preencha os espaços em branco.
“Um aluno pode passar pelo ensino fundamental e médio, e por todas as faculdades de hoje. Ele pode 
dedicar sua mente à busca de conhecimento. Porém, a menos que aprenda as coisas de Deus, a menos 
que obedeça às leis que governam seu ser, ele se destruirá. Os hábitos errados o levarão a perder o auto-
controle. Ele não pode raciocinar corretamente sobre temas que mais o preocupam. Está agindo de modo 
imprudente e irracional no modo como trata a mente e o corpo. Os maus hábitos o farão naufragar. É uma 
felicidade que ele não pode ter, pois sua negligência em cultivar princípios puros e saudáveis o coloca sob o 
controle de hábitos que arruínam sua paz. Seus anos de intenso estudo estão perdidos, pois ele se destruiu. 
Usou mal suas faculdades físicas e mentais, e o templo do corpo está em ruínas. Incapacitou-se para esta 
vida e para a futura. Ao adquirir conhecimento secular, imaginava encontrar um tesouro, mas ao deixar 
sua Bíblia de lado, ele sacrificou o verdadeiro tesouro que vale mais que qualquer coisa.” — Adaptado de 
Parábolas de Jesus, pp. 108 e 109.

Passos rumo à autodestruição 
1. Em hábitos errados, eu perderia o  a ________ c_____________.
2. Eu não seria capaz de r____________________ sobre assuntos.
3. Eu iria maltratar a minha m____________ e o c________________.
4. Eu não teria f_____________________________.
5. O templo do meu corpo estaria em r_____________________.
6. Eu estaria incapacitado para esta vida e para a f_________________________.
7. Eu sacrificaria o verdadeiro ____________________________.
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Quarta-feira Por que uma caça ao tesouro bíblico?
Por que você estuda a Bíblia? É para saber o 

que Deus exige de você para ser salvo? Ou você a 
estuda só para encontrar erros de irmãos, irmãs ou 
amigos e, em seguida, condená-los? Talvez você 

estude a Bíblia para provar que está certo em um 
determinado ponto. Qual desses motivos é a razão 
certa para estudar as Escrituras? Há duas formas 
de estudar a Bíblia — uma certa e uma errada. 

Lição 7

Hora de pesquisar  

1  Os fariseus estudavam a Bíblia para encontrar regras e regulamentos com o objetivo de 
aplicá-las aos outros. O que Cristo achava da forma como estudavam as Escrituras? Mateus 

22:29.
_________________________________________________________________________ 

2  Para evitar agir como os fariseus, qual deve ser o tema central de cada assunto que estudamos 
na Bíblia? João 5:39. 
_________________________________________________________________________

“Há uma grande verdade central a ser mantida sempre como alvo no estudo das Escrituras — Cristo 
e Este crucificado. Todas as outras verdades têm sua importância e poder ligados à sua relação com 
esse tema.” — Manuscrito 31, 1890.

3  O menino Timóteo estudou as Escrituras do jeito certo. Como a verdade bíblica mudou a vida 
dele? 2 Timóteo 3:15.
_________________________________________________________________________ 

“Jovem cristão, você tem tudo para aprender. Você deve ser um aluno interessado na Bíblia, pesqui-
sando-a, comparando texto com texto, versículo com versículo. A fim de prestar um serviço bom e 
aceitável para o Mestre, você precisa saber o que Ele exige. A Palavra é um guia seguro; se for cuida-
dosamente estudada, não haverá perigo de cair sob o poder das inúmeras tentações que cercam os 
jovens.” — The Youth’s Instructor, 10 de setembro de 1884.
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Minha tarefa Quinta-feira

1  Seu vizinho é cristão, mas guarda o domingo como dia de descanso. Você já tentou mostrar 
a ele várias vezes, na Bíblia, que o sábado é o dia certo a ser guardado, mas ele não quis ouvir. 
Será que Deus irá livrá-lo da punição no dia do juízo? Por quê? Sublinhe a resposta certa no texto 
abaixo. 

“A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado quando há ampla oportunidade para se conhe-
cer a vontade de Deus. [...]
“A ignorância não é desculpa para jovens ou idosos, nem pode libertá-los do castigo que deve acom-
panhar a transgressão da Lei de Deus; pois existe em suas mãos uma apresentação fiel dessa Lei, 
de seus princípios e reivindicações. Boas intenções não bastam; não basta fazer o que um homem 
pensa ser certo ou o que o ministro diz a ele que é certo. A salvação da alma está em risco, e ele deve 
estudar as Escrituras por si mesmo.” — O grande conflito, pp. 597 e 598.

2  Você se sente seguro porque seus pais conhecem toda a verdade bíblica ou é você mesmo que 
deve conhecê-la totalmente? Por quê? 2 Timóteo 2:15. 

“Os jovens devem estudar as Escrituras por si mesmos. Eles não devem sentir que só os mais velhos 
precisam conhecer a verdade, e que os mais jovens podem aceitar o ensino deles como autoridade 
final.” — Mensagens aos jovens, p. 258.

3  Separe um tempo diário para fazer uma caça ao tesouro em sua lição Pequeno pesquisador. 
_________________________________________________________________________ 

Lição 7

Meu testemunho

Conte aos colegas de classe da ESIR sua resposta às perguntas 1 e 2 do estudo de hoje.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 7

Meu compromisso

Assinale cada vitória que você deseja alcançar com a ajuda de Cristo.

 Usarei os métodos recomendados para fazer a caça ao tesouro na Palavra de Deus.
 Estudarei a lição Pequeno pesquisador diariamente às __________ ______ horas.
 A fim de que meu estudo da Bíblia seja abençoado e eu me torne mais semelhante a Jesus, deci-

do conectar Jesus e o Calvário a cada tema de estudo bíblico que eu estudar.
 Aprenderei por mim mesmo o que é a verdade sem depender do conhecimento que meus pais 

têm, pois preciso ter o meu próprio conhecimento.

Desafio

Após comparar o valor da sabedoria de Deus a dez pedras preciosas, Jó decidiu que a verdade bíblica 
vale mais que qualquer uma delas. Encontre os textos bíblicos onde essa comparação é feita no livro 
de Jó.
____________________________________________________________ 

Recapitulação 

Recapitule a lição desta semana nos cultos domésticos com a sua família.

“Nas Escrituras, milhares de joias da 
verdade estão escondidas, abaixo da 
superfície, à espera dos garimpeiros. 
A mina da verdade nunca se esgota. 

Quanto mais você procurar, com coração 
humilde, nas Escrituras, maior será o seu 
interesse e mais você sentirá vontade de 
dizer como Paulo: ‘Ó profundidade das 
riquezas, tanto da sabedoria quanto do 

conhecimento de Deus!’.”

Minha consagração hoje, p. 22.
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Sábado

Lição 7

Salmos 44 
Para estimular a confiança, a fé e a paciência

1 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra 
que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade.

2 Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles; como afligiste os 
povos e os derrubaste.

3 Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua 
destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles.

4 Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó.

5 Por ti venceremos os nossos inimigos; pelo teu nome pisaremos os que se levantam 
contra nós.

6 Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará.

7 Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam.

8 Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. (Selá.)

9 Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos.

10 Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si.

11 Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios.

12 Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço.

13 Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que 
estão à roda de nós.

14 Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos.

15 A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto 
me cobre,

16 À voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador.

17 Tudo isto nos sobreveio; contudo não nos esquecemos de ti, nem nos houvemos 
falsamente contra a tua aliança.

18 O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas 
veredas;

19 Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da 
morte.

20 Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um 
deus estranho,

21 Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração.

22 Sim, por amor de ti, somos mortos todo o dia; somos reputados como ovelhas para o 
matadouro.

23 Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre.

24 Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão?

25 Pois a nossa alma está abatida até ao pó; o nosso ventre se apega à terra.

26 Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.
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Para memorizar: “Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi; elas são a minha alegria e 
o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos Exércitos” (Jeremias 15:16).

Pare e pense: Ricardo, de onze anos, está tendo dificuldades com seu dever de casa. Ele estuda muitas 
horas por dia, mas esquece a maior parte do que aprendeu quando chega a hora de fazer as provas na 
escola. Que dica você daria a ele para aumentar a memória?

Lição 8

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
PARA A MENTE
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Domingo

Lição

Regras alimentares
 para a mente

O que você comeu no café da manhã, almoço 
e jantar ontem? Provavelmente alimentos sau-
dáveis como frutas, nozes, grãos e cereais in-
tegrais. Enquanto estava ocupado alimentando 
seu corpo, você chegou a se lembrar de nutrir 
sua mente? Ela fica com tanta fome quanto seu 
corpo. Também precisa de comida nutritiva para 
torná-lo um cristão saudável e feliz. 
“Assim como nossa vida física é sustentada pela 
comida, nossa vida espiritual é alimentada pela 
Palavra de Deus. E toda alma deve obter por si 
mesma a vida da Palavra de Deus.” — A fé pela 
qual vivo, p. 20. 

Nesta lição, descobriremos qual é o melhor 
alimento para a mente. Vamos aprender quais 
são os “péssimos alimentos mentais” e como 
evitar ser envenenado por eles. 

Hora de pesquisar  

1  Nossos corpos são constituídos pelo que comemos e bebemos. Proteínas, carboidratos 
e gorduras são os blocos de construção que produzem músculos e ossos. O que a Bíblia diz a 
respeito dos blocos de construção que constroem a mente? Marque a resposta no texto abaixo.   
(Atenção: coração é o mesmo que mente).
_________________________________________________________________________ 

“A mente ou alma é feita daquilo de que se alimenta; e cabe a nós decidirmos que tipo de ‘comida’ 
daremos a ela. Cada um deve escolher os temas que ocuparão os pensamentos e formarão o caráter.” 
— A fé pela qual eu vivo, p. 20.

2  Procure o significado de contrair, expandir e estreitar no dicionário.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3  Assim como existem leis para manter nosso corpo bom e saudável, também existem leis para 
a mente. Se obedecermos a elas, seremos cristãos felizes, sábios e bons. Preste atenção às leis da 
mente, abaixo. Anote as coisas que vão estreitar ou expandir sua mente.
“É lei da mente que ela se estreite ou se expanda de acordo com as coisas com as quais se familiari-
za. As faculdades mentais certamente ficarão fracas e perderão sua capacidade de compreender os 
profundos significados da Palavra de Deus, a menos que sejam exercitadas com vigor e persistência 
na tarefa de buscar a verdade. A mente aumentará se for exercitada em traçar a relação dos assuntos 
da Bíblia, comparando versículo com versículo, e coisas espirituais com espirituais.” — Fundamentos 
da educação cristã, p. 127.
“A mente está sujeita à lei de que se adaptará pouco a pouco aos temas sobre os quais é forçada a 
pensar. Se for treinada apenas em assuntos comuns, ficará raquítica e fraca. Se nunca se empenhar 
em problemas difíceis, em breve perderá grande parte da capacidade de crescimento.” — Patriarcas 
e profetas, p. 596.

8
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Qual o melhor alimento para a mente?Segunda-feira

Quantos anos tem a comida da qual você 
se alimenta todo dia? Normalmente, sua 
mãe prepara comida fresquinha para você, 
não é? Como se sentiria se um dia sua mãe 
dissesse: “Desculpe, não vou fazer nenhuma 
comida fresca hoje. Tem uma panela com 
arroz na geladeira, que eu fiz há dois me-
ses. Esquente esse arroz e coma, meu filho.” 
Você comeria? Claro que não. Com certeza, 
o arroz estaria mofado ou azedo. Da mes-
ma forma, a leitura da Palavra que fizemos 
há 15 dias ou há um mês não pode nos ali-
mentar hoje, porque não fará mais efeito, 

Lição 8

perdendo a capacidade de nos transformar. 
Nossa mente precisa de comida fresquinha 
da Palavra de Deus todo dia.

E se um dia você decidisse que não iria mais 
comer? Talvez pudesse pensar: “Ah, meu irmão 
ou minha irmã vai comer por mim, e isso basta”. 
Por que isso não funciona? Se você parasse de 
comer, morreria, mesmo que seu irmão estives-
se se alimentando por duas pessoas. 
“Do mesmo modo que devemos nos alimentar 
para receber nutrição, também precisamos re-
ceber a Palavra por nós mesmos.” — A fé pela 
qual eu vivo, p. 20. 

Hora de pesquisar  

1  Qual é o alimento mais saudável para sua mente? Salmos 119:103. 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

“Recebemos a Palavra de Deus como alimento para a alma por meio do mesmo processo pelo qual 
recebemos pão como alimento para o corpo.” — Educação, p. 171.

2  Com que frequência devo me alimentar da Palavra de Deus, meu pão espiritual? Deuteronômio 
6:7.
_________________________________________________________________________________

“O alimento que engolimos numa refeição não nos nutrirá para sempre. Devemos comer alimentos 
diariamente. Do mesmo modo, devemos nos alimentar da Palavra de Deus a cada dia para que a vida 
da alma seja renovada. Cristo, a esperança da glória, é formado naqueles que se alimentam constan-
temente da Palavra. A negligência em ler e estudar a Bíblia produz fome e desnutrição espiritual.” 
—Nossa alta vocação, p. 209.

Para refletir

Você tem se alimentado da Palavra de Deus por conta própria ou ainda depende das migalhas que 
caem da mesa de seus pais? O que isso significa? 
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Uma excelente memória e muito mais Terça-feira

Você se lembra que 
Ricardo estava tendo 
um momento difícil 
para se lembrar do que 
tinha aprendido na es-
cola? Que dicas você 
deu para ajudá-lo? 
Vamos descobrir o se-
gredo para ter uma boa 
memória com os três 
jovens que estavam 
entre os melhores alu-
nos de seu país. 

Lição 8

Hora de pesquisar  

1  Que destaque Sadraque, Mesaque e Abede-Nego alcançaram em todas as matérias na 
escola? Por quê? Daniel 1:18 e 19; Salmos 25:14.
______________________________________________________________________ 

2  Como você pode obter resultados semelhantes em seus deveres de casa e na memorização 
dos versículos bíblicos?  Salmos 119:19.
______________________________________________________________________ 

“Que as passagens mais importantes das Escrituras relacionadas à lição da semana sejam guar-
dadas na memória, não como obrigação, mas como um privilégio. Embora, a princípio, seja difícil 
guardar tudo, e a memorização seja defeituosa, ela se expandirá com o treino, de modo que 
depois de um tempo você sentirá prazer em guardar na mente as preciosas palavras da verdade. 
E o hábito será uma valiosa ajuda para o crescimento religioso.” — Conselhos sobre a Escola 
Sabatina, p. 42.

3  Agora que você aprendeu a receita para ser dez vezes mais sábio que os demais colegas nas 
matérias escolares, vamos encontrar cinco emocionantes bênçãos obtidas pela memoriza-
ção e meditação das Escrituras. Leia os seguintes versículos: Josué 1:8; Salmos 119:97-100; 
Salmos 63:5 e 6. Circule os benefícios no quebra-cabeças abaixo na lista de palavras emba-
ralhadas.

SSOCESU  ZAQUERI   RIADOBESA    SNEB    ÇÃOFATISSA
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Minha tarefa

Quarta-feira

Quinta-feira

Sem alimentos industrializados (porcarias)
Vamos ver alguns exemplos de alimentos 

processados? Doces, sorvetes, balas, pastéis fri-
tos, café, barras de chocolate açucaradas, fritu-
ras em geral, sobremesas feitas com leite, ovos e 
açúcar, refrigerantes açucarados, arroz branco, 
farinha branca, óleo e açúcar são alguns exem-
plos. Por que esses alimentos são ruins para o 
corpo? Há muitas razões, e vamos estudá-las no 

Lição

Lição

8

8

Assim como temos hora certa para comer, precisamos definir horários para ler e meditar nas 
Escrituras. O rei Davi passou muito tempo estudando, meditando e lendo a Palavra. É por isso que 
foi o mais popular e bem-amado rei de Israel, e o mais importante, “um homem segundo o coração 
de Deus”.

Hora de pesquisar  

1  O que seriam os “alimentos processados” para a mente? Como eles nos afetam? Provér-
bios 15:26; Marcos 7:21.

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nossa mente, por ter uma natureza má, sempre quer se alimentar de maus pensamentos. Essa é a 
tendência natural. Ações erradas começam pelos maus pensamentos e só depois é que se tornam 
atitudes. Por isso, é perigoso deixarmos a mente se alimentar desses pensamentos — que são com-
parados a doces industrializados — porque nossa mente adoecerá e produzirá frutos maus se permi-
tirmos que ela pense em tudo que quiser. Ao nos entregarmos a Jesus, Ele, por meio de Seu Espírito, 
nos ajudará a controlar nossos pensamentos para que sejam puros e de acordo com a vontade de 
Deus. Leia: “Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece 
elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente” (Filipenses 4:8, 
Nova Tradução na Linguagem de Hoje).

2  Qual é o melhor remédio para alguém que foi envenenado por “alimento industrializado” 
mental? Provérbios 4:23.
________________________________________________________________________________

“Que todos os que cultivaram o amor pela leitura superficial voltem agora sua atenção para a segura 
Palavra profética. Tomem sua Bíblia e comecem a estudar com novo interesse os textos sagrados 
do Antigo e do Novo Testamentos. Quanto mais frequentemente e mais persistentemente vocês 
estudarem a Bíblia, mais bela e interessante ela parecerá e menos prazer sentirão com leituras su-
perficiais. Unam esse precioso Livro ao coração (mente). Ele será para vocês um amigo e um guia.” 
— Mensagens aos Jovens, p. 274.

próximo trimestre. Esses alimentos prejudicam 
o delicado equilíbrio do corpo humano e causam 
doenças. Em alguns casos, com o passar dos 
anos, até matam. Também existem “alimentos 
industrializados” que causam os mesmos pro-
blemas à mente. São tão perigosos que podem 
contaminar as pessoas e até matá-las. 
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Quinta-feira

Lição 8

Meu testemunho

Compartilhe com a classe da ESIR os textos bíblicos que você tem memorizado.

2  Para ajudar a lembrar e colocar em prática o que você aprendeu nesta importante lição, 
leia o modelo de cronograma abaixo. Faça um que atenda às suas necessidades.

MINHA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA PARA A MENTE

Comida para a mente
1. Estudar a lição da ESIR
2. Memorize o verso da lição 
3. Memorize o trecho da lista abaixo.

Horário da refeição
1. Primeira refeição: de manhã cedo, antes de sair do quarto
2. Segunda refeição: antes de dormir.

Tamanho da porção

1. Estudar a lição do dia
2. Começar a memorizar um verso da Bíblia
3. Durante o dia enquanto eu faço tarefas em casa ou caminho, 
pensar no sentido do verso memorizado.
4. Repetir o verso até sabê-lo.
5. Orar a Deus

Tempo de refeição
1. 20-30 minutos para estudar a lição
2. 5 minutos para memorização

Lugar da refeição
1. Na natureza
2. Seu quarto
3. Algum lugar em particular.

Hora de pesquisar

1  Que hora Davi disse ser o melhor momento do dia para alimentar nossa mente com as 
Escrituras? “De m __ __ __ ã” (Salmos 5:3).

“Mantenha sua Bíblia sempre junto a você. Assim que tiver oportunidade, leia-a; decore tex-
tos. Mesmo enquanto caminha pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar nela, guar-
dando-a na mente.” — Caminho a Cristo, p. 90.
Deus está convidando você agora para se se unir a algumas pessoas que memorizaram e 
meditaram nas Escrituras. Junte-se aos valdenses, que poderiam repetir grandes trechos do 
Antigo e do Novo Testamentos de cor (confira em O grande conflito, p. 67). Seja como Enoque, 
que foi levado ao céu sem passar pela morte. Sempre que aparecia uma chance, deixava suas 
tarefas para meditar na Palavra de Deus em meio às florestas e campos. Enoque passava as 
primeiras horas da manhã orando, meditando e pesquisando as Escrituras (confira no livro O 
Desejado de Todas as Nações, p. 90). 

Siga o exemplo do pastor J. N. Andrews, o primeiro missionário adventista do sétimo dia a 
pregar na Europa. Aos 13 anos, se tornou cristão. Ele amava estudar, muito mais do que fazer 
exercícios físicos. Alguns anos mais tarde, ele conseguiu ler a Bíblia em sete idiomas e recitou 
o Novo Testamento inteiro de memória. 

O melhor de tudo é que você pode se tornar como Jesus. Mesmo quando menino, ele pas-
sava a melhor hora do dia (de manhã cedo) meditando e memorizando as Escrituras em meio 
aos campos e bosques.
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Sexta-feira

Lição 8

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Meu compromisso

Marque cada declaração que você decidir realizar pela graça de Deus.

 Decido memorizar e meditar nas Escrituras diariamente, como Enoque, Jesus, os valdenses e o 
pr. J. N. Andrews.

 Se eu ainda tiver alguns livros ruins, revistas tolas ou vídeos inadequados, farei o possível para 
me livrar deles.

 Irei alimentar minha mente com as Escrituras dia a dia.
 Vou estudar e memorizar as Escrituras.

Desafio
 
Na lista de memorização da Bíblia, coloque cinco versículos ou passagens que você deseja memo-
rizar, com a data que deseja começar e terminar a memorização.
Escritura | Data de início | Data para completar

Recapitulação 

Recapitule a lição com sua família nos cultos domésticos.

Lista de memorização das Escrituras

SE EU QUERO MEMORIZAR

Ter amor verdadeiro 1 Coríntios 13

Ler e soletrar melhor Salmos 27

Ser humilde e altruísta Isaías 53

Ser um verdadeiro reformador Isaías 58

Ter conselhos sobre a vida cristã Mateus 5:3 a 11

Vencer a tentação Tiago 1

Ter mais fé Tiago 2

Domar minha língua Tiago 3

Vencer o orgulho e rixas Tiago 4

Ser um soldado de Cristo Efésios 5, 6

Ter frutos do espírito Gálatas 5: 22 a 26

Ter um coração segundo o de Deus Salmos 19, 25, 34, 112

Adquirir sabedoria Provérbios 3
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Sábado

Lição 8

Caça-palavras
Preencha os espaços com as palavras em negrito do seguinte versículo:

 
“Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi; elas são a minha alegria e o 

meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos Exércitos” (Jeremias 15:16).

P A L A V R S S K L Ç Q W R Y

Q L E E N C O N T R A D A S G

P E R T E N Ç O K L Ç Q W R J

Z G C C O M I M K T F G J K Ú

A R D D F G H J K L Ç Q W R B

M I N H A Y U I O P A S D F I

A A D D D G H J K L Ç Q W R L

Q W E S E N H O R P A S D F O

A S D D U G E X E R C I T O S

Z X C V S P A L A V R A S K T
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Para memorizar: “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, 
mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colo-
cá-lo numa bolsa furada” (Ageu 1:6).

Pare e pense: Janaína seria uma daminha num casamento. Ela ficou triste porque sua mãe não comprou 
um vestido novo para ela. A fim de economizar dinheiro para viajar numa missão, a mãe de Janaína deci-
diu fazer, ela mesma, um vestido que custou menos da metade do preço. A menina tinha o direito de ficar 
triste? Por quê? Será que comprar o vestido deixaria Janaína mais feliz?

Lição 9

BOLSAS SEM FURO
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Domingo

Lição 9

Um tesouro no Céu 
Nossa Bíblia tem muitos conselhos para todos os 

problemas enfrentados por você, pequeno pesquisador. 
Se Janaína conhecesse algumas regras bíblicas sobre di-
nheiro, ela teria aceitado com prazer a sugestão da mãe. 
Muitas crianças e adultos agem como Janaína. Pensam 
que bens de consumo (roupas, carros, smartphones, ca-
sas, brinquedos, bicicletas etc.) os farão felizes. Às vezes, 
passam a vida inteira procurando a felicidade ao tentar 
conseguir mais dinheiro e mais coisas. Você sabe o que 
acontece? Nosso versículo desta semana diz que lutar só 
pelo dinheiro e pelos bens de consumo é como colocá-
los numa bolsa furada. O que isso significa? Encontrare-
mos a resposta na lição desta semana e aprenderemos 
a forma de conseguir “bolsas que não se gastem com o 
tempo, um tesouro nos Céus que não se acabe, onde la-
drão algum chega perto e nenhuma traça destrói” (Lucas 
12:33). 

Hora de pesquisar  

1  Que conselho você acha que Jesus daria para Janaína? Leia em 1 Timóteo 6:6-8 (na 
versão NTLH) e escreva o versículo 8 aqui.
____________________________________________________________________________ 

2  O que acontece com pessoas que amam mais o dinheiro e os bens do que a Deus? Encontre 
a resposta em 1 Timóteo 6:9 e 10. Em seguida, escreva a resposta com suas próprias palavras.
______________________________________________________________________________ 

Você já quis muito que sua mãe comprasse algo caro para você? Como reagiu quando ela disse 
“não”?

3  Em vez de ceder ao próprio egoísmo e correr atrás de dinheiro e bens, pelo que deveríamos 
estar lutando? Leia o versículo abaixo e complete as palavras de acordo com o verso.
1 Timóteo 6:11 e 12 — “Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de 
dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros.”

D ______________________a D___________________ F____________ 
A____________ P_______________________ R____________________ aos outros.

Lutar por__________________________________________________
Batalhar por_________________________________________________ 

Para refletir 

4  O que significa juntar tesouros no Céu em bolsas que não estragam? 
 
“Juntar um tesouro no Céu é usar as capacidades que Deus nos deu na busca por meios e in-
fluência que possam ser usados para a glória do Senhor. Cada real que ganhamos é propriedade 
divina e deve ser usado pensando no instante em que seremos chamados a prestar contas do 
dinheiro que nos foi confiado.” —Exaltai-O, p. 128.
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O cuidado de Deus
O dinheiro coloca muita gen-

te em apuros. Algumas pessoas 
acabam fazendo dele um deus. Já 
outros não têm dinheiro suficiente 
para comida e roupas, e assim se 
preocupam em como conseguir 
mais. É por isso que a Bíblia diz 
que “o amor ao dinheiro é a raiz 
de todo mal”. Jesus via como as 
pessoas estavam preocupadas de-
mais com dinheiro, comida, roupas 
e bens, e sabia que isso poderia 
mantê-las longe do Céu. Vamos 
ver que conselho Ele deu a elas. 

Segunda-feira

Lição 9

Hora de pesquisar  

1  O que Jesus tentou nos ensinar sobre aves e lírios? Leia em Lucas 12:22- 24, 27 e 30 e 
ligue as frases correspondentes.

2  Por que não devemos passar muito tempo pensando e nos angustiando com o que vamos co-
mer, beber e vestir? Isso quer dizer que não devemos cozinhar nem trabalhar? O que Jesus estava 
realmente tentando dizer em Mateus 6:33? Marque a resposta no texto abaixo.
“Jesus não nos libera da necessidade de esforço, mas nos ensina que devemos fazer dEle o primeiro, 
o último e o melhor em tudo. Não devemos nos envolver em qualquer negócio, esforço ou busca por 
prazer que impeça a realização de Sua justiça em nosso caráter e vida. Tudo o que inventamos deve 
ser feito com entusiasmo, como para o Senhor.” — O maior discurso de Cristo, p. 99.

Para refletir

1  Desenhe um baú numa folha de papel. Preencha-o com coisas importantes para você. Escreva 
Mateus 6:21 abaixo da gravura. Em seguida, coloque-a em algum lugar como lembrete. O que 
Jesus diria sobre seus tesouros, sobre aquilo que é importante para você?

Não se preocupem com a comida que 
precisam

Vejam os corvos: não semeiam, não co-
lhem, não têm despensas nem depósi-
tos, 

Vejam como crescem as flores do cam-
po: elas não trabalham, nem fazem rou-
pas para si mesmas.

O Pai de vocês sabe 

mas Deus dá de comer a eles.

que vocês precisam de tudo isso.

para viver nem com a roupa que preci-
sam para se vestir.

Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo 
Salomão, sendo tão rico, usava roupas 
tão bonitas como uma dessas flores.
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Os devedores Terça-feira

Você sabe o que é um devedor? É alguém que 
pediu dinheiro ou bens emprestados de outra 
pessoa. A Bíblia diz que todos somos devedo-
res a Deus porque fomos redimidos do poder de 
Satanás. Cristo nos resgatou, não com dinheiro, 
prata ou ouro, mas com Seu precioso sangue. 
Pelo fato de Cristo ter nos redimido e que nun-

Lição 9

ca teremos condições de pagar o custo de nossa 
salvação, somos gratos a Ele por tudo o que te-
mos e somos. Existem muitas outras razões pe-
las quais estamos em dívida com Cristo. Como 
não podemos “pagá-lO”, vamos descobrir o que 
podemos fazer para demonstrar nosso amor e 
gratidão a Ele. 

Hora de pesquisar  

1  Além de nossa criação e redenção, pelo que mais devemos agradecer a Deus? Leia os versí-
culos:  Atos 17:28; 1 Crônicas 29:14 (última parte) e os textos abaixo da tabela. Depois escreva 
cada motivo na coluna correta. Pode adicionar outros que você se lembrar. Veja o exemplo:

Obrigado, Senhor, porque

Meu corpo Meu ambiente A salvação

Meu coração bate Somos filhos de Deus

“O poder de Deus se manifesta no bater do coração, na respiração pulmonar e na corrente viva 
que circula pelos milhares de diferentes vasos sanguíneos do corpo. [...]
“Somos gratos a Ele pela comida que ingerimos, pela água que bebemos, pelas roupas que vesti-
mos, pelo ar que respiramos. Sem Sua providência especial, o ar estaria tomado por pestilência e 
veneno.” — Conselhos sobre mordomia, p. 17.
“Ele nos deu Sua palavra para ser uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. 
[...] Acima de tudo, está o infinito dom do querido Filho de Deus, por meio do qual fluem todas as 
outras bênçãos para esta vida e a futura.” — Conselhos sobre mordomia. p. 18.

“Ao se ajoelhar diante da cruz e ver o Príncipe do Céu morrendo por nós, você tem coragem de 
fechar seu coração e dizer: ‘Não; não tenho nada para dar’?” — Conselhos sobre Mordomia, p. 16.

2  Qual é uma pequena forma de dizermos “obrigado” ao nosso Senhor por tudo o que tem 
dado e continua a nos dar? Sublinhe a resposta abaixo.

“O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos enriquecê-lO com nossos dons. Diz o 
salmista: ‘Todas as coisas vêm de Ti, e das Tuas próprias mãos Te damos’. No entanto, Deus per-
mite que demonstremos nossa gratidão pelas Suas misericórdias por meio do sacrifício de nós 
mesmos a fim de levar a mesma oportunidade a outras pessoas. Esta é a única forma pela qual 
é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não forneceu outra.” — Conselhos sobre 
Mordomia, pp. 18 e 19.

Para refletir

3  Quando não compartilhamos nosso dinheiro com Deus e com outros, o que o Senhor diz que 
somos? Malaquias 3:8. 
______________________________________________________________________________
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Hora de pesquisar  

1  Encontre uma definição no dicionário para as palavras “poupar” e “acumular”. Aquele 
agricultor estava economizando ou acumulando? 

Poupar: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Acumular: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

“Os objetivos desse homem não eram maiores do que os objetivos dos animais que perecem. Ele vivia 
como se não existissem Deus, Céu ou vida futura; como se tudo o que possuísse fosse dele mesmo, e 
que não devia nada a Deus ou ao homem. O salmista descreveu esse homem rico quando escreveu: ‘O 
tolo diz em seu coração: Não há Deus’ (Salmos 14:1).” — Parábolas de Jesus, pp. 257 e 258.

2  Que cinco coisas o agricultor tolo poderia ter feito para salvar sua vida? Leia o texto bíblico 
abaixo e marque a resposta na cor azul. 

1 Timóteo 6:17-19 — “Aos que têm riquezas neste mundo ordene que não sejam orgulhosos e que 
não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles po-
nham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso pra-
zer! Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos 
para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo eles juntarão para si mesmos um te-
souro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida.”

“Viver só para si é o mesmo que morrer. A cobiça, o desejo de beneficiar apenas o eu, corta a vida da 
alma. O espírito de Satanás é obter e agradar a si mesmo. É o espírito de Cristo que doa e se sacrifica 
pelo bem dos outros.” — Parábolas de Jesus, p. 259.

3  Anote abaixo o dinheiro que você recebeu, gastou, doou e economizou durante a semana. Na 
semana seguinte, veja se o que você irá fazer com ele será agradável a Deus.
$ Recebido | $ Gasto | $ Doado | $ Economizado
_________________________________________________________________________

Quarta-feira Economizando para dar
O que você faz com o dinheiro que recebe por 

pequenas tarefas ou ganha de familiares e ami-
gos? Você o economiza, doa ou gasta tudo? Va-
mos descobrir nas Escrituras o que precisamos 
fazer com o nosso dinheiro extra.

Havia um fazendeiro rico que teve uma enor-
me colheita num determinado ano, e assim 
pensou: “O que devo fazer com minha colheita 
extra?” Depois de planejar um tempo, decidiu 
derrubar seus velhos celeiros e construir outros 
maiores. Ele ficou empolgado ao pensar na vida 
tranquila que teria, comendo, bebendo e sabo-
reando o fruto do seu trabalho duro. Quem era 
esse homem? Ele tinha o direito de pensar as-

Lição 9

sim? O que Deus achou da decisão dele? Leia 
Lucas 12:16-20. 
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Minha tarefa Quinta-feira

Lição 9

Hora de pesquisar  

1  Se Deus já possui tudo o que temos (casa, cama, roupas, comida, corpo, brinquedos, tempo, 
talentos etc.), por que Ele deseja que lhe dêmos dízimos e ofertas? 

“Ele nos pede para reconhecê-lO como o Doador de todas as coisas; e por essa razão, diz: ‘De todas as 
suas posses, separe para Mim um décimo (10%), além de doações e ofertas que serão trazidas para 
o Meu tesouro’. Essa é a provisão que Deus faz para levar adiante a obra do evangelho.” — Conselhos 
sobre Mordomia, p. 65.

2  Que princípio deveríamos ter quanto ao doar e qual será nossa recompensa? Provérbios 3:9 e 
10.
Princípio: _________________________________________________________________________ 
Recompensa: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

“Os seguidores de Cristo não deveriam aguardar por emocionantes apelos a fim de despertá-los para 
a ação. Se estivessem espiritualmente despertos, devolveriam cada semana, seja muito ou pouco, 
pois ouviram a voz de Deus e da consciência exigindo os dízimos e ofertas com autoridade, e os devol-
veriam ao Senhor.” — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 474.

Meu testemunho: 

Contarei à minha classe da ESIR sobre como tenho usado meu tempo, amor e dinheiro para ajudar 
os outros.

1  Você recebe algum dinheiro de seus pais, como mesada, ou por alguma tarefa executada? Du-
rante um mês, anote o dinheiro que você tem recebido e gastado. Então veja se você o está usando 
de uma forma que agrade a Deus. Um bom plano é o seguinte:
10% para dízimo, 15% para ofertas, 25% para poupança e 50% para você gastar como quiser.

R$ Recebido R$ Gasto R$ Doado R$ Economizado

2  Desembaralhe as palavras para descobrir com quem mais precisamos compartilhar nosso di-
nheiro, tempo, amor e posses.

BRESPO      FÃOSOR         SAVÚIV        PESSOAS NHASZISO NA IGREJA
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Sexta-feira

Lição 9

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

“O poder de Deus se manifesta no bater 
do coração, na respiração pulmonar e na 
corrente viva que circula pelos milhares 
de diferentes vasos sanguíneos do corpo. 

[...]
“Somos gratos a Ele pela comida que 
ingerimos, pela água que bebemos, 
pelas roupas que vestimos, pelo ar 

que respiramos. Sem Sua providência 
especial, o ar estaria tomado por 

pestilência e veneno.”

Conselhos sobre mordomia, p. 17.

Meu compromisso

Marque cada escolha que você deseja fazer com a ajuda de Cristo: 

 Não amarei mais o dinheiro e as coisas do que a Deus, mas farei todo esforço para buscar o reino 
de Deus e Sua justiça.

 Decido reconhecer que Deus é dono de tudo que tenho.
 Como agradecimento por tudo o que Deus fez e faz por mim, alegremente devolverei meus dízi-

mos e ofertas e ajudarei os outros em suas necessidades.
 Serei cuidadoso com a forma com que gasto meu dinheiro, lembrando que Deus vai cuidar de 

todas as minhas necessidades.

Desafio

Ricardo recebeu 200 reais como presente este ano. Ele ganhou mais 300 reais limpando o quintal de 
seus vizinhos. Baseado no que você aprendeu no exercício da “Minha tarefa”, de quinta-feira, escreva 
abaixo como Ricardo deve usar seu dinheiro.
_________________________________________________________________________________

Recapitulação

Recapitule a lição com sua família na hora do culto.
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Sábado

Lição 9

Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, 
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem 

quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida 
mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?

Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, 
nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. 

Não tendes vós muito mais valor do que elas?

E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 
um côvado à sua estatura?

E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os 
lírios do campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam;

E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, 
se vestiu como qualquer deles.

Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e 
amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, 

homens de pouca fé?

Mateus 6:25-30
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Para memorizar: “Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em 
marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o Seu poder e 
tão imensa a Sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer!” (Isaías 40:26).

Pare e pense: Seu vizinho, que é evolucionista e ateu, lhe pede um dia: “Ei, me mostre na Bíblia por que 
você acredita na criação?” Como você responderia?

Lição 10

NOSSA ÁRVORE
 FAMILIAR

CRIADOR

PRIMEIRO CASAL

BISAVÔS 
MATERNOS

BISAVÔS 
PATERNOS

AVÓS
MATERNOS

MÃE

VOC~Ê

PAI

AVÓS
PATERNOS
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Domingo

Lição 10

Nossa árvore familiar
Quem foram seus tataravôs (os avós dos seus 

avós)? Onde moravam? No que trabalhavam? 
Você já se perguntou sobre essas coisas? Há 
muitas pessoas tentando encontrar respostas. 
Alguns passam anos pesquisando os detalhes 
da história da família. Outros até vão ao país e à 
cidade onde seus parentes nasceram para des-
cobrir mais sobre eles. Se a sua antiga família 
for muito grande e famosa, podem até escrever 
um livro sobre ela.

Por que as pessoas se preocupam tanto com 
sua origem? Por que têm tanto interesse na his-
tória familiar? Como seres humanos, sentimos 
a necessidade de encontrar um sentido para a 
vida. Todos nós gostaríamos de saber que per-

tencemos a uma boa família, que existe há mui-
tas gerações.

Como cristãos, também deveríamos estar 
interessados   em nossa história familiar, pois te-
mos duas famílias: uma terrestre e outra celes-
tial. Então, se não sabemos muito sobre nossos 
parentes terrestres, é muito mais nobre perten-
cermos à família de Deus. Por que você acha que 
é tão importante para nós, como cristãos, saber 
de onde viemos? Satanás cegou a mente de mui-
tas pessoas para acreditarem em mentiras sobre 
a origem humana. Devemos nos armar com a 
Palavra de Deus para que possamos combater o 
erro e espalhar a verdade sobre esse importante 
assunto. 

Evolucionista: 
Defensor do 
evolucionismo, 
a doutrina que 
ensina que o 
universo e os 
seres vivos não 
foram criados, 
mas evoluíram 
da matéria até 
que a vida se 
criou por si 
mesma.

?

Hora de pesquisar  

1  Quando estudamos sobre nossos ancestrais, quem aparece como o pai de todos os se-
res humanos? Com quem nos parecemos? Leia Gênesis 1:27, Lucas 2:38 e o parágrafo abai-
xo. Preencha os espaços em branco ausentes na árvore genealógica na abertura desta lição. 
“A origem da humanidade está claramente explicada aqui; e o registro divino é tão claro que não há 
por que chegar a uma ideia errada. Deus formou o homem à Sua própria imagem. Não há mistério 
nisso. [...] A história de nossa raça, dada pela inspiração, alcança a própria origem, não uma linha de 
vermes, moluscos e animais em desenvolvimento. Ela termina encontrando o grande Criador. Embo-
ra formado a partir do pó, Adão era o filho de Deus.” — Patriarcas e Profetas, pp. 44 e 45.

2  Ao criar o homem, em que posição Deus o colocou em relação aos anjos e animais? Leia Gêne-
sis 1:26 e Salmos 8:4-6. Estabeleça uma posição para as criações de Deus, do número 1 ao 4, de 
acordo com o grau de importância. O número 1 seria o mais alto e mais inteligente, e número 4 o 
menor e menos inteligente.
_______ anjos 
_______ seres humanos
_______ reino vegetal
_______ reino animal 

“Os seres humanos eram uma ordem nova e separada. Foram feitos ‘à imagem de Deus’.” — The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1081.

3  Qual é a origem do ser humano? De quem Adão era filho? Lucas 3:38 (ler na Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje). 
_________________________________________________________________________________

“Não há como existir a ideia de que o homem evoluiu, por um processo demorado de desenvolvimen-
to, das formas inferiores de vida animal ou vegetal. Esse ensino rebaixa a grande obra do Criador 
ao nível das ideias estreitas e terrenas do homem. [...] Ele, que criou os mundos estelares no alto e 
pintou com delicada habilidade as flores do campo, que encheu a Terra e os céus com as maravilhas 
de Seu poder, quando veio coroar Sua gloriosa obra e colocar alguém no meio para permanecer como 
governante da bela Terra, não deixou de criar um ser digno da mão que lhe deu vida.” — Patriarcas e 
profetas, p. 45.
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Segunda-feira A natureza fala de Deus

Você já viu um artista pintando uma bela 
imagem na tela? Linha a linha, ele retrata um 
belo pôr do sol ou uma cena da montanha. Pa-
cientemente se dedica à sua obra-prima até que, 
depois de muitas horas de trabalho duro, está 
terminada. Por fim, coloca sua assinatura. 

Todos os dias, podemos ver as “assinaturas” 
do grande Artista-Mestre. Quem é esse Artista 
e quais são Suas obras-primas? É Deus, nosso 
Criador. 
“O grande Artista-Mestre assina Seu nome em 
todas as obras criadas, desde o mais alto cedro 
do Líbano até o musgo na parede. Todos decla-
ram a obra de Deus, desde a montanha elevada 
e o grande oceano até a menor concha à beira-
-mar.” — A fé pela qual eu vivo, p. 24. 

Lição 10

Quando Deus, nosso Artista-Mestre, concluiu a 
obra da criação, colocou Sua assinatura em tudo 
o que fez. ‘Deus é amor’ está escrito em todos 
os botões que se abrem, na pétala de cada flor 
e em todas as folhas de grama.” — Patriarcas e 
profetas, p. 600.

Amanhã cedo, se você for despertado pelos 
raios de Sol que iluminam seu travesseiro, lem-
bre-se de que está vendo a assinatura divina. Diga: 
“Eu Te amo, ó Deus”. Ao caminhar por um jardim e 
ver as diferentes flores silvestres com suas muitas 
adoráveis cores, tão delicadamente formadas pela 
Palavra de nosso Mestre, lembre-se: Deus é amor. 
Ao andar com seus pais num passeio pelas majes-
tosas montanhas, lembre-se de que eles também 
têm dentro de si a assinatura do Deus de amor. 

Hora de pesquisar  

1  Onde podemos encontrar a verdade sobre a origem do nosso mundo? Gênesis 1:1.
_____________________________________________________________________________ 

2  Como Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas, os seres vivos e plantas? Salmos 33:6.
_________________________________________________________________________________ 

“Deus nunca revelou ao homem o modo exato como realizou a obra da criação; a ciência humana não 
pode decifrar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível quanto Sua existên-
cia.” — Patriarcas e profetas, p. 113.

3  Por que é difícil para muitas pessoas aceitarem as simples verdades da criação, conforme são 
explicadas pela Bíblia? O que falta a essas pessoas? Hebreus 11:3; Salmos 14:1.
_________________________________________________________________________________

Através da _______________________entendemos que Deus fez o mundo. As pessoas não têm 
__________.
As pessoas são __________ quando dizem que Deus não existe.
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Uma semana de sete dias e não de 
milhares ou milhões de anos

Terça-feira

A que grupo pertencem muitas das pessoas 
que não acreditam na criação divina? Ao grupo 
dos ateus, que prega a não existência de um Po-
der Supremo. Além disso, também não creem na 
Bíblia. Outro grupo, chamado agnóstico, afirma 
não ter certeza se Deus existe ou não. “É impos-
sível provar que sim ou que não”, eles dizem. Os 
evolucionistas (ou seguidores do neodarwinis-
mo) creem que o homem não foi criado, mas que 
se desenvolveu a partir de outro tipo inferior de 
criatura, como os primatas (família biológica 
dos chimpanzés, gorilas, orangotangos, saguis 

Lição 10

etc.). Eles afirmam que esse processo levou 
milhões de anos. Infelizmente, alguns cristãos 
creem que Deus criou o mundo e o homem num 
processo que levou milhões de anos e não seis 
dias. Eles afirmam que cada dia da criação pode 
ter durado milhares ou milhões de anos. Com 
isso, tentam harmonizar a Bíblia com a teoria 
evolucionista. Todas essas crenças estão erra-
das porque vão contra a verdade da Palavra de 
Deus. Portanto, devemos saber por nós mesmos 
a origem de nossa espécie na Bíblia, para que 
ninguém possa nos enganar. 

Hora de pesquisar  

1  Por que a crença de que a criação da Terra e da vida humana levou milhares ou milhões 
de anos para ser concluída está errada? Gênesis 1:5 (última parte), 8 (última parte), 13, 19, 
23 e 31 (última parte).
________________________________________________________________________________

“Milhões de anos, afirma-se, foram necessários para a evolução da Terra a partir do caos; e para 
fazer a Bíblia concordar com essa suposta revelação da ciência, supõe-se que os dias da criação 
teriam sido vastos e indeterminados períodos. [...] Essa conclusão é totalmente errada.” — A fé pela 
qual eu vivo, p. 27.

2  Uma forma que os cientistas usam para tentar descobrir a idade da Terra é através do es-
tudo dos fósseis (ossos de animais e restos vegetais). Eles acreditam que os fósseis podem ter 
milhões de anos e que a Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos. Como puderam chegar a con-
clusões tão erradas? Isaías 55:8 e 9. Por que os fósseis devem fortalecer nossa fé em Deus e em 
Sua Palavra ao invés de destruí-la? Sublinhe a resposta abaixo. 
________________________________________________________________________________

“A ciência humana nunca pôde explicar as maravilhosas obras de Deus. Ele ordenou que homens, 
animais e árvores, muitas vezes maiores do que as espécies atuais, e outras coisas, fossem sepulta-
dos na terra no momento do dilúvio e fossem preservados para provar ao homem que os habitantes 
do mundo antigo pereceram por uma inundação. Deus planejou que a descoberta dessas coisas na 
Terra firmasse a fé humana na história inspirada da Bíblia.” — Spiritual Gifts, vol. 3, p. 95.

3  Muitas escolas têm ensinado a evolução desde o jardim de infância até a faculdade. Como 
esse ensino influenciará esses jovens? Sublinhe a resposta abaixo. 

“A evolução e seus erros comuns são ensinados em todos os graus escolares, do jardim de infância 
à faculdade. Assim, o estudo da ciência, que deveria transmitir o conhecimento de Deus, fica tão 
misturado às especulações e teorias humanas que leva à incredulidade [falta de fé].” — Educação, 
p. 227.
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Quarta-feira A verdadeira e a falsa ciência
Você já teve aula de ciências? O que é ciên-

cia? O dicionário a define como “um sistema de 
conhecimento sobre a natureza das coisas no 
mundo”. Os cientistas observam, estudam e ex-
perimentam as coisas para testar suas ideias. Os 
quatro principais tipos de ciência são: (1) mate-
mática e lógica, (2) ciências físicas, (3) ciências 
da vida e (4) ciências sociais. A ciência física 
analisa a natureza do universo, que inclui astro-
nomia, química, geologia e física. A ciência da 
vida é o estudo de organismos vivos. Botânica, 
zoologia, biologia, anatomia e fisiologia são al-
guns exemplos. As ciências sociais ou humanas 
se aplicam ao estudo de como os seres humanos 
se relacionam com suas famílias, cidades, go-
vernos e religiões. História, geografia, filosofia, 

direito e sociologia são exemplos de setores das 
ciências humanas. Como cristãos, devemos tes-
tar qualquer ciência pela Palavra de Deus antes 
que possamos aceitá-la. 

Lição 10

Especulação: 
Hipótese sem 
base em fatos.

?

Hora de pesquisar  

1   Quem é o Autor de toda verdadeira ciência? Romanos 11:33-36.
___________________________________________________________________________

“Deus é o Autor da ciência.” — Conselhos aos professores, pais e estudantes, p. 426.

2   Como devemos testar toda a ciência para termos certeza de que é verdadeira? Isaías 8:20 
(primeira parte).
(    ) Lendo vários livros
(    ) Comparando com os ensinos da Palavra de Deus

“Quem tem conhecimento de Deus e de Sua Palavra, tem uma fé firme na divindade das Escrituras. 
Ele não testa a Bíblia pelas ideias da ciência humana. Pelo contrário, põe essas ideias à prova pelo 
padrão infalível. Ele sabe que a Palavra de Deus é a verdade, e a verdade nunca pode se contradizer; 
tudo o que contradiz a verdade da revelação de Deus no ensino da chamada ciência, é simples tra-
balho humano de especulação.” — Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 325
“A verdadeira ciência e a religião da Bíblia estão em perfeita harmonia.” — The SDA Bible Commen-
tary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1167.

3   Seu amigo da ESIR se distrai facilmente do estudo da lição, faz comentários bobos durante 
a aula e está sempre procurando se distrair. Você ama seu amigo e quer ajudá-lo, mas não sabe 
como. De acordo com o texto abaixo, que vocês poderiam fazer para que seu colega se tornasse 
mais sério e respeitoso?
________________________________________________________________________________

“Os céus podem ser para [os pequenos pesquisadores] um livro de estudo, do qual podem aprender 
lições de grande interesse. A Lua e as estrelas podem ser suas companheiras, falando-lhes do amor 
de Deus na linguagem mais intensa. [...]
“Se os desatentos e amantes do prazer concentrarem sua mente naquilo que é real e verdadeiro, 
a alma não pode deixar de se encher de reverência e adoração pelo Deus da natureza. O estudo do 
caráter de Deus, revelado em Suas obras criadas, abrirá um campo de pensamento que desviará a 
mente de prazeres baixos e excitantes.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentários], 
vol. 3, p. 1144.



83

Minha tarefa Quinta-feira

Depois que Deus criou o mundo e o homem, você acha que Ele tiraria um tempo para relaxar e 
esquecer Suas criações? Ah, não. 
“O poder de Deus ainda é exercido para manter Suas obras criadas. [...] Cada respiração e pulsação 
cardíaca são evidências do Seu cuidado, pelo qual vivemos, nos movemos e existimos.” — A fé pela 
qual eu vivo, p. 28. 

É incrível pensar que cada respirar, cada batida do nosso coração, cada passo que damos, só são 
possíveis porque nosso Criador mantém nosso corpo sob Seu controle.
E a comida que nos alimenta? A Terra produz frutas, legumes, nozes, grãos e cereais todos os anos 
por conta própria? Muitas vezes pensamos que a comida que nos nutre está garantida. Porém, “não 
é por sua própria energia que a Terra produz suas recompensas, e ano após ano continua seu mo-
vimento ao redor do Sol. Uma mão invisível guia os planetas em seu circuito nos Céus.” — A fé pela 
qual eu vivo, p. 28.

Embora Deus esteja ocupado em manter as coisas que criou, não está concentrado demais para 
ser nosso Deus pessoal. Porque Jesus Cristo, nosso Criador, viveu entre nós por 33 anos e, por isso, 
sabe como é lutar contra o pecado. Ele sabe do que precisamos e tem misericórdia. Ouve todos os 
nossos pedidos de ajuda. Quando oramos a Ele, por meio de Sua Palavra, Ele nos alcança uma mão 
amiga para segurar; abre para nós um coração amoroso. Esse é o tipo de Criador que temos. Deus 
não é uma força inerte, que não podemos ver nem sentir. Ele é um Deus vivo.

Louve-O por não termos evoluído de alguma criatura rastejante e nojenta, mas por Ele nos ter 
criado à Sua própria imagem. Como podemos demonstrar-Lhe que amamos ser Seus filhos e filhas? 
Compartilhando a única história verdadeira dos ancestrais de nossa família com 
todos os nossos amigos e vizinhos que não conhecem a verdade, 
além de obedecer à Sua Palavra e nos preparar para a grande 
reunião de família em que contemplaremos a Deus, nos-
so Pai celestial, face a face. Então, lançaremos nossas 
coroas diante de Cristo, nosso Irmão mais velho, e 
encontraremos nosso avô, Adão. Que reunião de 
família maravilhosa será essa! Estou ansiosa 
para estar lá, e você?
Agora que você estudou esta importante li-
ção da história de sua família, provavelmente 
não terá problemas ao responder à pergunta 
de seu vizinho sobre a qual falamos na co-
luna “Pare e pense”. Encontre alguém que 
você conheça (vizinho, parente ou amigo) 
que não acredite no registro bíblico da cria-
ção. Compartilhe com eles os princípios que 
aprendeu esta semana. Peça ao Senhor que 
lhe mostre de quem se aproximar. Numa folha 
de papel, escreva uma carta informando sua fé 
na criação. No final do texto, convide-os a acei-
tarem a Deus, o grande Artista-Mestre do Céu e da 
Terra, como seu Criador pessoal. Diga a eles que você 
gostaria que fizessem parte da grande reunião de famí-
lia na Nova Terra. Em seguida, continue orando por eles até 
que aceitem a Cristo como seu Salvador pessoal. 

Lição 10

Meu testemunho

Compartilhe com a sua classe da ESIR se você foi capaz de testemunhar sobre a criação para 
alguém.
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Lição 10

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Desafio

Veja os capítulos da Bíblia descritos abaixo. Em seguida, anote cada criação de Deus ou ato que 
demonstra Seu poder na natureza. Pense sobre como cada uma delas demonstra o caráter divino e 
nosso dever para com Ele.
• Gênesis 9: ________________________________________________ 
• Êxodo 3: ________________________________________________ 
• Êxodo 7: _________________________________________________ 
• Números 22: _______________________________________________ 
• Josué 10: ________________________________________________ 
• 2 Reis 6: _________________________________________________ 
• 2 Reis 2: _________________________________________________ 

Recapitulação

Recapitule a lição estudando-a e debatendo-a com sua família nos cultos domésticos.

Sexta-feira

“Quem tem conhecimento de Deus 
e de Sua Palavra, tem uma fé firme 

na divindade das Escrituras. Ele não 
testa a Bíblia pelas ideias da ciência 
humana. Pelo contrário, põe essas 

ideias à prova pelo padrão infalível. 
Ele sabe que a Palavra de Deus é a 

verdade, e a verdade nunca pode se 
contradizer; tudo o que contradiz a 

verdade da revelação de Deus no ensino 
da chamada ciência, é simples trabalho 

humano de especulação.”

Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 325
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Sábado

Lição 10

A S D F G H J K L Ç Z X C V B

N M B V C P Z Q W E R A Y U I

O W O L H O S I O S L Q G E J

M S D F G D J K L Ç Z U C V B

E M A V C E Z Q W E R E Y U G

Q W L R T R U I O X L L G E R

A S T F G H J K L É Z E C V A

N T U D O X Z Q W R R T Y U N

I W R R T Y M A R C H A G E D

M W A R T Y U I O I L F G E E

E S S F C E L E S T I A L V B

N M B V C X Z Q W O R T Y U I

S W E F O R Ç A O S L F G E J

A S D F G H J K L Ç Z X C V B

N M E S T R E L A E R T Y U I

Caça-palavras

Preencha os espaços com as palavras em negrito do seguinte versículo:
 
“Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha 
cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o Seu poder 
e tão imensa a Sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer!” (Isaías 40:26).
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Para memorizar: “Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência 
para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos” (1 Coríntios 10:11).

Pare e pense: Seu vizinho, Marcos, frequenta regularmente a igreja com você todos os sábados, mas é 
o único da família que vem. Um dia, outro amigo diz a ele: “Ei, você não precisa ir à igreja todo sábado, 
né?” Como você pode ajudar Marcos a fazer a escolha certa?

Lição 11

FAZENDO 
ESCOLHAS SÁBIAS
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Domingo

Lição 11

Histórias de vida da Bíblia
Cada manhã, ao acordarmos, temos de tomar 

decisões. O que iremos vestir? O que comeremos 
no café da manhã? Faremos o culto só de manhã 
ou só à noite, ou de manhã e à noite também?
Quando Deus nos criou, também nos deu a ca-
pacidade de pensar e de escolher (tomar deci-
sões). Ele não nos criou como robôs. Deus quer 
que escolhamos amá-lO e servi-lO. Para isso, 
nos deu Sua Palavra a fim de nos ensinar a como 
fazer as escolhas certas e sermos salvos. Além 
de nos dar instruções sobre como escolher cor-
retamente, Deus nos deu, pela Bíblia, muitas 
histórias de vida das pessoas que fizeram boas e 
más escolhas. Essas histórias são chamadas de 
biografias.

Uma biografia é uma história da vida de al-
guém contada ou escrita por outra pessoa. Se 

você for à biblioteca, encontrará milhares de 
biografias. Será que poderíamos lê-las e apren-
der com elas a fazer boas escolhas? Na verdade, 
nem sempre. As biografias bíblicas são diferen-
tes das biografias de bibliotecas. Vamos desco-
brir o porquê. 
“Como educador, nenhuma parte da Bíblia vale 
mais do que suas biografias. Elas são diferentes 
de todas as outras porque são absolutamente 
verdadeiras.” — Educação, p. 146. 

As biografias comuns podem transmitir uma 
imagem distorcida da vida de alguém, mas as bio-
grafias bíblicas carregam relatos verdadeiros dos 
personagens. Elas mostram exatamente as conse-
quências de suas boas e más escolhas. E o mais 
importante: as biografias bíblicas nos ensinam a 
vencer o mal em nós através do poder de Deus. 

Hora de pesquisar  

1  Por que Deus permitiu que as boas e as más ações das pessoas fossem registradas 
na Bíblia? 1 Coríntios 10:31.
________________________________________________________________________________

“A escrita inspirada, fiel à sua tarefa, nos fala dos pecados que derrubaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, 
Davi e Salomão, e que até o forte espírito de Elias naufragou sob a tentação durante sua terrível 
prova. [...] Se eles tivessem sido invencíveis, teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pe-
caminosa se desesperaria tentando alcançar esse ponto de excelência. Mas, vendo onde lutaram 
e caíram, onde se reanimaram e venceram pela graça de Deus, somos encorajados e levados a en-
frentar os obstáculos que tentam nos destruir.” — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 12.

2  Procure as referências bíblicas abaixo e descreva a fraqueza e a força de cada personagem 
bíblico.

Personagem bíblico Sua fraqueza Sua força

Moisés

Números 20:10-12 
______________________
______________________

Números 12:3
_______________________
_______________________

Davi

2 Samuel 24:1-3, 12-14 
______________________
______________________

1 Samuel 26:6-9
______________________
______________________

Para refletir

Quais são seus pontos fortes e fracos?
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Plantio e colheitaSegunda-feira

Lição 11

Hora de pesquisar  

1  Estude a vida de Jacó para descobrir que tipo de semente ele plantou quando jovem e 
quais foram as consequências de sua escolha. Leia os versículos e conclua as frases.

Semente plantada:
 Gênesis 27:18 a 27

Consequências que ele e sua descendência sofreram:
 Esaú - Gênesis 27:41 
 Labão - Gênesis 29:20-26 
 Os filhos de Jacó - Gênesis 34:25 e 30 
 José - Gênesis 37:27 e 28 

“[Jacó] colheu o ódio de seu irmão. Nos vinte anos em que ficou distante, ele mesmo foi prejudicado e 
enganado, e finalmente foi forçado a fugir para ficar em segurança, mas não terminou aí. Ele recebeu 
uma segunda colheita quando os males de seu próprio caráter apareceram nos filhos — uma imagem 
quase idêntica das recompensas da vida humana.” — Educação, p. 147.

1  Como Jacó alcançou a vitória sobre seu pecado de “trapaça”? Gênesis 32:24 e 26. Por que Deus 
mudou o nome dele? Gênesis 32:28.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

“Jacó, angustiado, não foi confundido. Ele havia se arrependido e tentado reparar o mal contra seu 
irmão. [...] Na força do poder de Deus, aquele que havia sido perdoado se levantou agora, não mais 
como enganador, mas como um príncipe com Deus. Ele ganhou não só a libertação da ameaça de 
Esaú, mas foi libertado de si mesmo. O poder do mal em sua própria natureza foi quebrado; seu cará-
ter foi transformado.” — Educação, p. 147.

As escolhas que fazemos enquanto 
somos crianças são muito importantes. 
Elas afetarão o futuro de nossas vidas 
aqui na Terra e até mesmo a vida eter-
na. A Bíblia diz que nossa colheita será 
igual à semente que plantamos. É uma 
lei da natureza. Quando você planta 
milho, o que espera colher? Milho. Se 
plantar melancias, irá colher melan-
cias. A mesma lei se aplica à nossa vida 
espiritual. Se aprendermos a manter 
nossas roupas e nosso quarto limpos e 
arrumados quando crianças, seremos 
adultos limpos. Você sabia que Deus 
nos diz que, se nossa casa estiver ba-
gunçada, isso também deixará nossa 
mente bagunçada? Acho que você não 
quer uma mente bagunçada, não é? 
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Os pensamentos influenciam as decisões Terça-feira

Num certo sábado, uma família adventista 
voltava da igreja para casa. O pai reclamou que 
o sermão foi muito longo e um pouco chato. A 
mãe disse que a pianista tocou muito alto du-
rante o segundo hino. A filha, que estudava mú-
sica na faculdade, achou que a irmã que apre-
sentou um hino especial havia cometido erros 
na voz. A avó disse que não ouvia muito bem, 
pois estavam sentados quase na porta da saída. 
Se essa família continuar reclamando todos os 
sábados depois do culto, o que você acha que 
vai acontecer com eles? Começarão a acreditar 
nas palavras de queixa e poderão até deixar de ir 
à igreja. O que sua família conversa no caminho 
quando voltam da igreja para casa, no sábado? 
Coisas positivas ou negativas? 

A Palavra de Deus nos diz o que acontecerá 
com todos os murmuradores (queixosos) se eles 
não mudarem: 

“E não se queixem, como alguns deles se 
queixaram — e foram mortos pelo anjo destrui-
dor” (1 Coríntios 10:10). 

Vamos descobrir o que aconteceu com toda 
uma nação de queixosos. 

Lição 11

Hora de pesquisar  

1  Os filhos de Israel estavam muito próximos da Terra Prometida. Então, enviaram 
doze espiões para verificar o local e o povo que morava lá. Que dois tipos de relatório os 
espiões trouxeram ao voltar? Números 13:25-28, 30-33.
Primeiro relatório: ____________________________________________
Segundo relatório: ____________________________________________

2  Quais foram as consequências das decisões tomadas? Números 14:23 e 24.
Consequências das escolhas dos Dez Espiões: ________________________
Consequências das escolhas de Josué e Calebe: _______________________

“Embora tenham sofrido junto com seus irmãos durante os quarenta anos de jornadas, Calebe e 
Josué entraram na Terra da Promessa. Tão corajoso como quando partiu do Egito com as compa-
nhias do Senhor, Calebe pediu e recebeu como porção a fortaleza dos gigantes. No poder divino, 
expulsou os cananeus. As vinhas e olivais onde seus pés pisaram acabaram pertencendo a ele. 
Apesar de os covardes e rebeldes terem perecido no deserto, os homens de fé saborearam as uvas 
de Escol.” — Educação, p. 149.

3  Que princípio bíblico podemos aprender com os dez espiões? Judas 1:16.
____________________________________________________________

Para refletir

Pense numa ocasião quando você teve pensamentos negativos a respeito de algo. Qual foi o re-
sultado?
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Quarta-feira A escola primária
Como um pequeno pesquisador, você está 

na escola primária agora. Ao terminar o ensino 
fundamental, você começará a cursar o ensino 
médio. Será que você conseguiria ir direto para 
o ensino médio sem primeiro passar pelo funda-
mental? É claro que não. Por quê? 

O ensino fundamental prepara para o médio. 
Nele, você aprende o básico: leitura, escrita, 
matemática, ciências, entre outras matérias. 
Na vida cristã, também existe um tipo de ensino 
fundamental. Qual seria? Ele é conhecido como 
a “escola do sofrimento”. A história da vida de 
Davi nos ensina que ele estava próximo de Deus 
porque passou por muitas provas e aflições 
quando era menino e jovem. Salomão, no en-
tanto, teve uma vida fácil, e cresceu como filho 

Lição 11

do rei. Por não ter passado por angústias quando 
era menino, Salomão enfrentou muita dificulda-
de para lidar com as tentações e o pecado ao se 
tornar adulto. 

Hora de pesquisar  

1  Que tipo de problemas Davi enfrentou quando jovem? Sublinhe as respostas abaixo. 
“Em sua juventude, Davi ficou muito próximo de Saul, e durante o tempo que ficou no palácio, 

passou a compreender os cuidados, tristezas e angústias que existiam atrás do brilho e da ma-
jestade da realeza. Viu como a glória humana é inútil para trazer paz à alma. E foi com alívio e 
alegria que deixou a corte do rei para frequentar currais e rebanhos.
“Quando a inveja de Saul o tornou um fugitivo no deserto, Davi, sem apoio humano, apoiou-se 
com mais força em Deus. [...] Nos anos de carência e perigo, Davi aprendeu a encontrar conforto, 
apoio e vida em Deus. Ele aprendeu que poderia chegar ao trono somente pelo poder divino; só 
poderia governar com sabedoria se estivesse amparado em Deus. Foi através da formação na 
escola do sofrimento e angústia que Davi foi capaz de deixar este registro — embora manchado, 
no futuro, por seu grande pecado — que ‘executou juízo e justiça a todo o seu povo’ (2 Samuel 
8:15)’.” — Educação, p. 152.

2  Em que sentido os anos da infância e juventude de Salomão foram totalmente diferentes? 
Sublinhe as respostas abaixo. 
“A disciplina da experiência dos primeiros anos de Davi fez falta na vida de Salomão. Nas cir-
cunstâncias, no caráter e na vida, ele parecia favorecido, muito acima de todos os outros. Nobre 
na juventude e na vida adulta, amado por seu Deus, Salomão entrou num reinado que prometia 
grande prosperidade e honra. As nações se admiraram com o conhecimento e a visão do homem 
a quem Deus tinha dado sabedoria. Mas o orgulho da prosperidade traria a separação de Deus. 
[...]
“Mas com um alvorecer desse tipo, quão glorioso poderia ter sido o dia da vida de Salomão se 
tivesse aprendido, em sua juventude, a lição que o sofrimento havia ensinado a outras vidas!” — 
Educação, pp. 152-154.

3  Na Bíblia, quem foram os homens mais altruístas e dedicados além de Cristo? 1 Samuel 
18:1; Mateus 11:11.
____________________________________________________________ 
“No registro daqueles que entraram na comunhão dos sofrimentos de Cristo por meio da ab-
negação e altruísmo, destacam-se — um no Antigo Testamento e outro no Novo — as vidas de 
Jônatas e João Batista.” — Educação, pp. 156 e 157.
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Quinta-feira

Lição 11

Minha tarefa
Você passou o fim de semana no retiro espiritual de sua igreja e não conseguiu estudar para a 

prova de português, marcada para a segunda-feira. Seu melhor amigo, Leandro, sempre recebe uma 
boa nota nas provas. Ele lhe oferece alguma ajuda.

— Ei, vou deixar minha prova à vista para você poder copiar as respostas, tudo bem? 
Você sabe que a Palavra de Deus diz que “colar” na prova é errado, mas você deixou de estudar 

para o exame por uma "boa causa” — ajudar no retiro.

1  Que escolhas você tem?
Escolha 1: ___________________________________________________ 
Escolha 2: ___________________________________________________ 

2  Como cada uma das escolhas faz você se sentir?
Escolha 1: ___________________________________________________ 
Escolha 2: ___________________________________________________ 

O exemplo acima parece envolver uma pequena escolha, sem tanta importância. No entanto, 
escolhas como essas podem decidir se nos salvaremos ou nos perderemos. Quase seis mil anos se 
passaram desde que a primeira biografia foi escrita. Os fiéis heróis da Bíblia descansam no túmulo, 
mas o caráter que cada um construiu permanece para sempre. 

Hoje, Deus está à procura de homens, mulheres e crianças que irão preencher os lugares vagos. 
Se for preciso, você está pronto para seguir os passos desses heróis em altruísmo 
e sofrimento? Está disposto a fazer as escolhas certas para Deus, 
hoje, a fim de que obtenha a vida eterna amanhã? Se você 
optar por seguir os passos dos heróis fiéis da Bíblia, uma 
biografia de sua vida também será escrita. Em seguida, 
seu nome pode ser escrito no livro da vida do Cor-
deiro, juntamente com os nomes de Moisés, Da-
niel, José, Davi, Pedro, Paulo, Jônatas e muitos 
outros.

Se você optar por aprender as lições que 
as biografias bíblicas nos ensinam, você terá 
o privilégio de conhecer cada uma dessas 
pessoas face a face. Quem é seu herói favo-
rito da Bíblia? Davi? José? Ester? Maria Ma-
dalena? Pense em como seria interessante 
conhecer Davi e dizer-lhe: “Obrigado pela 
história de sua vida. Ela me ajudou a fazer a 
minha escolha diante de Deus. É por isso que 
estou aqui hoje.”

Com Davi e todos os outros a seu lado, você 
entoaria um hino de ação de graças a Cristo, que 
fez o maior sacrifício de todos ao descer à Terra 
para resgatar pecadores como nós. 

Meu testemunho

Compartilhe com sua classe da ESIR uma boa escolha que você fez esta semana.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 11

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo, decido seguir estas escolhas: 

 Irei aprender as lições que as boas e más escolhas feitas pelos personagens bíblicos podem me 
ensinar.

 Plantarei apenas boas sementes, para que minha colheita contenha muitas qualidades de caráter 
semelhantes às de Cristo.

 Quando tentado a duvidar e sentir medo, escolho pensar positivamente, como Josué e Calebe: 
“Posso todas as coisas nAquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).

 Se for preciso, enfrentarei o ensino fundamental de Cristo, onde aprenderei lições de sofrimento, 
como Davi aprendeu.

Desafio: 

Leia Hebreus, cap. 11. Nele está contida a galeria dos homens e mulheres que fizeram escolhas certas 
para a eternidade. Continue preenchendo a lista na tabela abaixo, e ao lado de cada nome escreva a 
vitória que a pessoa alcançou com a ajuda de Cristo.

Pessoa Vitória

Abel
Ofereceu o tipo certo de sacrifício, mostrando sua obediência e fé em 
Cristo.

Enoque
Viveu uma vida perfeita no meio de um mundo perverso como o nosso e 
foi trasladado sem ver a morte

Comente a lição desta semana com sua família.
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Sábado

Lição 11

Cante o hino 460 do novo 
Hinário Louvores ao Rei com esta letra e música, abaixo:
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94

Para memorizar: “Conheço as suas obras, e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você 
fosse frio ou quente!” (Apocalipse 3:15).

Pare e pense: O que você faria se na manhã de sábado, quando chegasse à classe ESIR, encontrasse 
Jesus ensinando ao invés da sua professora?

Lição 12

JESUS VISITA 
MINHA IGREJA 
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Um convidado especial
Você pode pensar que Jesus nunca iria 

à sua classe ESIR. Contudo, a Bíblia nos diz 
que Ele vem à igreja todos os sábados. O que 
Ele faz lá? Ele traz mensagem especial para 
cada um de nós. Se você pudesse ver Jesus, 
ouviria as seguintes palavras: 

“Eu sei como vocês estão se comportan-
do, pequenos pesquisadores. Vocês não são 
frios nem quentes. Queria muito que vocês 
fossem frios ou quentes, mas são mornos”. 
Do que Jesus está falando? 

Domingo

Lição 12

Hora de pesquisar  

1  O que significa ser um cristão morno? Cristo nos apresenta seis características dos 
cristãos mornos. Encontre-as em Apocalipse 3:17.
1.               2. 
3.               4. 
5.               6. 

2  Como esses cristãos mornos se relacionam com a Bíblia? 
______________________________________________________________________________

“Para aqueles que não a praticam, a Palavra de Deus é um texto sem valor e sem vida.” — The SDA 
Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 963.

3  Como Cristo compara os cristãos mornos e divididos aos incrédulos? Romanos 16:17 e 18.
______________________________________________________________________________

“Cristãos divididos são piores que os infiéis; pois suas palavras enganosas e sua posição des-
comprometida levam muitos a se perderem. O infiel mostra sua cara. O cristão dividido engana 
crentes e infiéis. Ele não é um bom mundano, mas também não é um bom cristão. Satanás o usa 
para fazer uma obra que ninguém mais pode realizar.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 963.

Para refletir

Será que eu tenho uma ou mais características de um cristão morno, dividido?
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Morno, frio ou quente?
Ao visitar nossas igrejas e escolas da ESIR, 

Jesus fica triste ao ver alguns dos mesmos pro-
blemas dos mundanos entre nós. Ser um cristão 
morno é comparado a sentar-se confortavelmen-
te numa sala aquecida. Como nos sentimos tão 
relaxados, quase sonolentos, parece impossível 
se levantar. No entanto, se estivéssemos senta-
dos numa sala fria, provavelmente iríamos pular, 
vestir um suéter ou fazer alguns exercícios para 
aquecer o corpo. Por isso, Cristo disse que pre-
feriria que fôssemos frios ao invés de mornos. 
Uma pessoa que está fria em relação a Deus e à 
religião, não se sente confortável. Por estar espi-
ritualmente fria, sente mais disposição para se 
levantar e procurar ajuda.

A melhor posição diante de Deus é ser um cris-
tão quente. Um pequeno pesquisador que ama a 
Deus estará sempre estudando a Bíblia, sendo 
útil em casa, na vizinhança e na igreja. Sempre 
procurará formas de compartilhar o amor de Je-
sus. Qual desses três cristãos você é? Um peque-
no pesquisador morno e sonolento? Um cristão 
frio e gelado ou ativo e quente? Se você está com 
frio ou morno, não desista. Cristo tem um plano 
especial de aquecimento para você. 

Segunda-feira

Hora de pesquisar  

1  Abaixo estão listadas algumas qualidades de caráter dos cristãos mornos. Com suas 
próprias palavras, escreva o significado de cada palavra abaixo. Você pode usar um dicio-

nário ou a ajuda de seus pais. Teste a si mesmo e veja se você está livre dessas qualidades ruins 
de caráter.
Orgulho 
Ambição mundana 
Falsidade 
Hipocrisia 
Exibir-se para os outros 

2  Como os cristãos mornos tratam uns aos outros? Eclesiastes 10:1; Mateus 7:15. Qual é o único 
modo de curar esses problemas? No texto abaixo, escreva a resposta com suas próprias palavras.

“Deus convida todos vocês a aprenderem com a mansidão de Cristo. Elimine a capacidade de ver os 
erros dos outros. Volte sua atenção para seus próprios defeitos.” — The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 7, pp. 962 e 963.

Pergunta para reflexão na classe da ESIR:
Sua turma da ESIR tem alguns dos problemas de que falamos nas perguntas 1 e 2? Se tiver, o que 
pode ser feito para consertar isso?

Lição 12
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Cansados de Cristo Terça-feira

Lição 12

Hora de pesquisar  

1  O que acontecerá com todos os cristãos mornos que não se esquentarem rapidamente? 
Lucas 13:25.
____________________________________________________________ 
“Quando o anjo vingador passar pela Terra, Cristo não pode dizer [sobre os cristãos mornos]: 
‘Não os toquem. Gravei-os nas palmas das Minhas mãos’. Não; desses indiferentes, Ele diz, ‘Eu 
os vomitarei da Minha boca. Eles Me fazem mal’.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 963.

2  O que Jesus não pode fazer pelos pequenos pesquisadores mornos que leem a Bíblia só 
para encontrar defeitos nos outros ao invés de em si mesmos? Leia Hebreus 10:26. Complete 
a frase colocando a palavra entre parêntesis na ordem certa.
Cristo não pode (derceterin) __________________ por seus pecados.

3  Como um pequeno pesquisador quente trata a Bíblia em comparação com um pequeno 
pesquisador morno? Jeremias 15:16
____________________________________________________________ 
“O estudante da Palavra encontra-se debruçado sobre uma fonte de água viva. [...] Seu serviço 
a Deus precisa ser muito diferente da experiência religiosa morna, sem vida e sem emoção que 
muitos crentes apresentam [...].” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, 
p. 964.

Para refletir 

Estou fazendo tudo ao meu alcance para me tornar um pequeno pesquisador quente para Deus?

Você já ficou doente de um jeito que não con-
seguia segurar no estômago qualquer alimento? 
Tudo que você tentasse comer ou beber era eli-
minado através do vômito. Até a água fazia você 
se sentir enjoado. Como é a sensação de estar 
tão doente? Deve ser horrível, né? Agora, você 
pode entender como Jesus se sente com os cris-
tãos divididos e mornos que O servem. Cristãos 
mornos (orgulhosos, hipócritas fofoqueiros, en-
ganadores, egoístas, que não têm interesse no 
estudo da Bíblia e não gostam de ajudar os ou-
tros), deixam Cristo doente. 
“A justiça própria é nauseante para o Senhor Je-
sus Cristo.” — The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 7, p. 963. 
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Quarta-feira O Mercador Celestial

?
Ofir: Região 
mencionada na 
Bíblia. O ouro 
de Ofir era uma 
mercadoria 
que tinha mais 
valor que o 
ouro normal. 
Da mais alta 
qualidade, era 
muito puro e 
muito raro. Por 
isso, o ouro 
de Ofir se tor-
nou símbolo de 
preciosidade.

Lição 12

Alguma vez você viu um meni-
no ou menina batendo à sua porta 
para vender biscoitos, artigos de 
papelaria ou outros itens? Talvez 
sua mãe não se sinta bem baten-
do a porta na cara deles. Se essas 
crianças e jovens usam o dinhei-
ro para ajudar sua família, pagar 
seus estudos ou apoiar alguma 
causa digna, então ela provavel-
mente comprará algo. 

Todo dia, um Mercador bate 
em sua porta. Ele não está em pé 
na porta da casa, mas na porta do 
seu coração. É Cristo, o Mercador 
celestial. Ele vê que você é pobre, 
miserável, cego e nu, e não quer 
deixá-lo morrer assim, mas fica 
esperando que você Lhe peça o 
calor necessário para deixar de ser 
morno. Assim, Ele tem alguns te-
souros celestiais caríssimos para 
vender. 

Hora de pesquisar

1  Que tipo de bens Cristo vende, e o que eles devem fazer por mim? Leia em Apocalipse 
3:18 (versão NTLH) e complete os espaços em branco. 

Portanto, aconselho que comprem de mim __________________para que sejam, de fato, 
ricos. E comprem _______________________para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. 
Comprem também _____________ para os olhos a fim de que possam ver.

“O ouro que Ele oferece é puro, mais precioso que o de Ofir; pois é a fé e o amor.”

2  O que o ouro significa? Sublinhe a resposta abaixo. 
“O ouro que Ele oferece é puro, mais precioso que o de Ofir; pois é a fé e o amor.” — The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 965.

Para refletir 

Você já ouviu Cristo batendo à porta do seu coração, ou ela está amontoada de lixo, de modo que 
você não consegue nem alcançar a maçaneta? O que o “lixo” significa?

Desafio

Se eu comprar ouro, terei mais fé em Deus e em Seu poder, e um amor mais forte por Ele e por 
outras pessoas. Então, qual é o significado do ouro refinado no fogo? (Pista: Malaquias 3:2 e 3).
__________________________________________________________



99

Minha tarefa Quinta-feira

Querido pequeno pesquisador,
Não deixe Jesus ficar batendo, sozinho, mais tempo na porta do seu coração. Dê um pulo e corra 

para abrir-Lhe a porta. Se existirem sacos cheios do lixo do pecado junto à porta do seu coração, 
coloque-os ao pé da cruz e deixe Jesus entrar. Compre dEle os tesouros que o tornarão um pequeno 
pesquisador quente para Deus. Se sua igreja fizer isso, e todas as outras ao redor do mundo, em 
breve o planeta inteiro conhecerá o Salvador vivo. Jesus virá rapidamente, e nós iremos com Ele para 
o lar. 

Após estudar esta lição cuidadosamente e com oração, tire um tempo para escrever algumas 
coisas que você e sua classe da ESIR podem fazer para esquentar a vida e a igreja para Deus. Peça a 
opinião de seus pais. Anote todas as ideias.
“Batendo de porta em porta, Jesus está em pé diante do templo de cada alma, proclamando: ‘Eis 
que estou à porta, e bato’. Como um Mercador celeste, ele abre os tesouros e clama: ‘Que de Mim 
compres ouro provado no fogo, para que enriqueças; e vestes brancas, para que te vistas, e não seja 
vista a vergonha da tua nudez’.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 965.
“‘Abra sua porta’, diz o grande Mercador, o dono das riquezas espirituais, ‘e negociem comigo. Sou 
Eu, seu Redentor, que aconselha você a comprar de Mim.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 966. 

Lição 12

Meu testemunho

Compartilhe sua tarefa com sua classe da ESIR.
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 12

“O ouro que Ele oferece é puro, mais precioso que 
o de Ofir; pois é a fé e o amor.”

 
The SDA Bible Commentary 

[E. G. White Comments], vol. 7, p. 965.

Meu compromisso

Com a ajuda de Cristo, decidirei fazer as seguintes mudanças na vida: 

 Estudarei a Palavra de Deus para descobrir se sou um pequeno pesquisador frio, quente ou morno.
 Removerei qualquer lixo da porta do meu coração para que possa facilmente abri-la para Cristo.
 Comprarei todos os tesouros que Cristo tem para oferecer.
 Pela graça de Deus, farei tudo ao meu alcance para me tornar quente para Ele e inspirar todos em 

minha igreja a fazerem o mesmo.

Desafio 

O parágrafo a seguir descreve como alguém se torna morno. Leia-o cuidadosamente e, em seguida, 
resuma-o em três pontos mais importantes. Compartilhe suas descobertas com sua classe da ESIR.
“Vi que alguns estão murchando espiritualmente. Passaram algum tempo de olho em seus irmãos 
para mantê-los na linha, vigiando cada falta para criar problemas com eles. E ao fazer isso, sua mente 
não estava em Deus, nem no Céu, nem na verdade, mas apenas onde Satanás queria que estivesse — 
na vida de outra pessoa. A própria alma é deixada de lado; raramente veem ou sentem suas próprias 
falhas, pois passam a maior parte do tempo vigiando os defeitos dos outros sem nem notar a própria 
alma ou investigar o próprio coração. A roupa das pessoas, o chapéu ou a saia chamam a atenção 
deles. Precisam falar com este ou aquele, e isso é o suficiente para ocupar sua preocupação por 
semanas. Vi que a religião de algumas pobres almas consiste em vigiar a roupa e as ações de outros 
para repreendê-los. A menos que se corrijam, não terão lugar no Céu, pois lá, encontrariam falhas no 
próprio Senhor.” — Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 145.

Pontos mais importantes:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

Recapitulação 

Recapitule a lição com sua família.
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Sábado

Lição 12

Pesquisa

7 igrejas do Apocalipse

A mensagem que estudamos neste samana diz respeito a uma das sete igrejas do Apocalipse, 
a igreja de Laodiceia. Peça a ajuda aos seus pais e professores e pesquise o significado do 
nome de cada uma das sete igrejas e escreva as promessas que cada uma delas recebeu.

1. Éfeso (Apocalipse 2:1-7)

2. Esmirna (Apocalipse 2:8-11)

3. Pérgamo (Apocalipse 2:12-17)

4. Tiatira (Apocalipse 2:18-29)

5. Sardes (Apocalipse 3:1-6) 

6. Filadélfia (Apocalipse 3:7-13)

7. Laodiceia (Apocalipse 3:14-22)
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Para memorizar: “A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até à plena 
claridade do dia” (Provérbios 4:18).

Pare e pense: Você foi convidado para uma festa pelo presidente do seu país. Junto com o convite, 
vem uma roupa bem bonita para usar na festa. Enfim, o dia especial chega. Ao invés de vestir a 
roupa que recebeu, você compra uma, que considera mais chique e mais bonita. Ao chegar ao 
salão, o presidente está em pé, na porta, conferindo o traje de cada convidado. Você não está 
vestindo o terno especial da festa, que tinha recebido junto com seu convite. E agora?

Lição 13

A LUZ QUE ME
LEVA AO LAR
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Domingo

Lição 13

O casamento 

Hora de pesquisar  

1  O que o rei perguntou ao convidado que não estava vestindo o terno especial? Leia em 
Mateus 22:11-13 e coloque as frases na sequência, numerando-as corretamente.

(      ) Então o rei disse aos empregados: “Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, 
na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. ”
(    ) “Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? ” Mas o homem não respondeu 
nada.
(     ) Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas 
de festa e perguntou: 

“Cada convidado tinha recebido um traje para o casamento. Essa roupa era um presente do rei. 
Ao usá-la, os convidados demonstravam grande respeito pelo dono da festa. Mas um homem re-
solveu ir vestido com suas roupas de cidadão comum. Ele não quis cumprir as exigências do rei. 
Desprezou o traje fornecido por tão grande preço.” — Parábolas de Jesus, p. 309.

2  Quem os convidados representam? Qual é o significado do exame ou inspeção que o rei fez 
aos convidados da festa? Consulte o parágrafo a seguir para encontrar as respostas.
Os convidados representam:________________________________________________ 
O exame do rei representa: _________________________________________________

“O exame que o rei fez nos convidados da festa representa uma obra de julgamento. Os convi-
dados do banquete evangélico são aqueles que dizem ser servos de Deus, aqueles cujos nomes 
estão escritos no livro da vida.” — Parábolas de Jesus, p. 310.

Um rei decidiu preparar uma festa de casa-
mento para o filho. Seria uma cerimônia muito 
importante! Cada convidado recebeu roupas 
especiais para usar no evento. Quando o dia da 
cerimônia chegou, os convidados entraram no 
salão. Assim que se sentaram à mesa, o rei foi 
cumprimentar um a um. A certa altura, ele ficou 
chocado ao ver um hóspede que estava usando 
roupas de sua própria escolha em vez do terno 
especial de casamento enviado pelo rei. É preci-
so muita coragem para ofender o rei desse jeito 
ao desprezar o traje do casamento. 

Se você fosse convidado para uma festa chi-
que dessas, iria vestindo o terno de casamento 
ou compraria uma roupa especial? 
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As vestes nupciaisSegunda-feira

Quem era o convidado que foi à festa sem a 
veste nupcial (a roupa do casamento)? Era um 
adventista ou um descrente? 
“O homem que foi à festa sem a veste nupcial 
[roupa do casamento] representa a condição de 
muitos em nosso mundo hoje.” — Parábolas de 
Jesus, p. 315. 

Ele se considerava cristão e queria desfru-
tar de todas as bênçãos e benefícios que os 
cristãos têm, mas não sentia a necessidade de 
abandonar seus caminhos pecaminosos. Nunca 
se sentiu verdadeiramente arrependido de seus 
pecados. Cristo nunca foi seu Salvador pessoal. 
Mesmo fazendo muitas coisas erradas na vida, 
esse homem não quis vencê-las. A Bíblia chama 

Lição 13

pessoas como essa de “ouvintes da Palavra, mas 
não praticantes”. 

E você? É só um ouvinte da Palavra ou põe em 
prática o que aprende com ela? Se não obedece-
mos às Escrituras, certamente estamos enganan-
do a nós mesmos, como aquele convidado tolo. 

Hora de pesquisar  

1  Jesus chama os cristãos semelhantes ao convidado tolo da parábola, de “nus” (pelados, 
sem roupa). Qual é o significado da nudez espiritual, e como podemos cobri-la? Apocalipse 

3:17 e 18; Isaías 64:6; Mateus 22:12 e 13 (leiam na Nova Versão Internacional ou na Nova Tradução 
na Linguagem de Hoje).
_________________________________________________________________________________ 

“O que é a vergonha dessa nudez e pobreza? É a vergonha de vestir-nos com a roupa da justiça pró-
pria, e de nos separarmos de Deus justamente quando Ele tomou amplas providências para que todos 
possam receber Sua bênção.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 965.
Quando apresentamos nossas “boas ações” como motivo para sermos salvos, é como se estivésse-
mos nus perante Deus, pois nada de bom que fazemos é suficiente para anular nossos pecados. Mas 
quando pedimos perdão em nome de Cristo, Seu sacrifício na cruz se torna o pagamento pela nossa 
culpa, e recebemos, assim, as vestes da justiça de Cristo. A vida perfeita e sem pecado de Jesus é a 
veste (roupa do casamento) para sermos aceitos no grande banquete celestial.

2. Quando foi a primeira vez que as pessoas notaram que andavam nuas? Genesis 3:7.
_________________________________________________________________________________ 

“A veste branca da inocência foi usada por nossos primeiros pais quando Deus os colocou no santo 
Éden. Eles viviam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Toda a força de suas afeições era 
dada a seu Pai Celestial. Uma bela e suave luz, a luz de Deus, envolvia o santo casal. Essa cobertura 
de luz simbolizava suas vestes espirituais de inocência celestial. [...] Mas quando o pecado entrou, 
eles cortaram sua ligação com Deus, e a luz que os envolvia sumiu. Nus e envergonhados, tentaram 
substituir aquelas roupas celestes por um avental de folhas de figueira.” — Parábolas de Jesus, pp. 
310 e 311.

Para refletir

Você acha que receberá a veste nupcial? Por quê?
“Cristo oferece essa roupa, o manto de Sua própria justiça, a todos os que se arrependem e creem.” 
— Parábolas de Jesus, p. 311.
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O colírio espiritual Terça-feira

Você sabia que tem dois pares de olhos ao 
invés de um par? Seus dois olhos físicos e os 
olhos espirituais. A consciência representa 
seus olhos espirituais. Se ela for saudável, 
sua experiência cristã também será saudável. 
O que é a consciência, afinal? É aquela pe-
quena voz na mente que diz o que é certo e 

Lição 13

errado. Jesus quer ajudar nossa consciência a 
ficar tão sensível a ponto de podermos ouvir 
o sussurro da Sua voz. Como Ele fará isso? Ao 
nos oferecer o colírio espiritual que colocou à 
venda. Então vamos descobrir o jeito certo de 
aplicar esse colírio para que não nos tornemos 
cristãos cegos. 

Hora de pesquisar  

1  O que é esse colírio? Marque a resposta na cor verde. 
____________________________________________________________________________ 

“O olho é a consciência sensível, a luz no interior da mente. A saúde espiritual e o bem-estar de toda 
a alma dependem da visão correta das coisas. O ‘colírio’, a Palavra de Deus, torna a consciência in-
teligente sob sua aplicação; pois ela convence do pecado — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 7, p. 965.

2  O que o colírio fará por nós? Marque a resposta na cor vermelha. 
_________________________________________________________________________________

“O Senhor bate à porta do seu coração, desejando entrar, para que possa fornecer as riquezas espi-
rituais à sua alma. Ele unge os olhos dos cegos, para que possam discernir o caráter santo de Deus 
em Sua lei, e compreender o amor de Cristo, que é como ouro provado no fogo.” — The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 965.

Desafio
 
Rodrigo está se preparando para ir visitar um amigo. Na hora em que está saindo, o telefone toca. 
Alguém precisa da ajuda da mãe dele para fazer uma importante visita missionária. Ela até gostaria 
de ir, mas o irmãozinho de Rodrigo, que ainda é bebê, recém adormeceu e não pode ficar sozinho. A 
consciência de Rodrigo está trabalhando em silêncio: 
“Se eu tomar conta do meu irmão, ela poderia ir à visita missionária. Por outro lado, eu não poderia 
visitar meu amigo.” 
E aí, o que ele deveria fazer? A doce e suave voz diz: “Ajude sua mãe, Rodrigo, para que ela possa 
auxiliar alguém”. A outra voz diz: “Esqueça sua mãe, Rodrigo. Você vai deixar de se divertir por causa 
disso? Você pode ser babá do seu irmão outra hora”. 
Que voz ele deveria ouvir? Qual das vozes você ouviria se estivesse no lugar do Rodrigo? O que acon-
teceria em cada situação?
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Quarta-feira Abrindo a porta
Você tem aberto a porta do seu coração para Cristo, o Mercador celestial? Hoje Ele ainda está 

andando pelas ruas das cidades e vilas. Ele está batendo em cada porta, e tem batido, também, na 
porta do seu coração. 

Lição 13

Hora de pesquisar

1  O que acontecerá se você não abrir a porta para Jesus imediatamente? Leia Efésios 4:30 e 
o parágrafo abaixo. Anote os cinco passos para alguém se tornar um cristão sem consciência.

“Para cada toque não atendido, sua vontade para abrir vai ficando cada vez mais fraca. Se a voz de 
Jesus não for logo atendida, torna-se confusa na mente em meio a uma multidão de outras vozes, 
cuidados do mundo e negócios que ocupam a atenção, e a vontade morre aos poucos. O coração 
se torna menos impressionável, e cai numa perigosa inconsciência da velocidade do tempo e da 
grande eternidade, na vida futura.” — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 
7, p. 967.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4___________________________________________________________
5. __________________________________________________________

Lembre-se de que abrir a porta do coração para Jesus significa entregar-Lhe sua vontade, seu 
gosto pela comida e leitura, seu dinheiro e roupas, o corpo e a mente, as amizades, e até mesmo 
seus brinquedos. Você pode abrir a porta do seu coração a Ele a cada manhã quando você ora e 
quando lê e obedece à Sua Palavra.

2  Que recompensa Cristo prometeu quando você abrir a porta para Ele e comprar o ouro, o 
colírio e a veste nupcial (roupa do casamento)? Apocalipse 3:21.
______________________________________________________________________
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Quinta-feira

Lição 13

Meu testemunho 

Compartilhe com sua classe da ESIR como o estudo das lições deste trimestre tem ajudado 
você espiritualmente.

Querido pequeno pesquisador,
Estude sua Bíblia como nunca a estudou antes. Lembre-se de que ela é uma “Lâmpada para os meus 
pés e luz para o meu caminho” (Salmos 119:105). É um “mapa indicando cada ponto na viagem para 
o Céu”. (O grande conflito, p. 598). Estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Ao estudarmos, 
decorarmos e obedecermos às Escrituras, elas nos mostrarão o passo a passo para chegar lá. Se você 
estivesse caminhando, à noite, numa perigosa trilha de montanha, sendo a única pessoa a ter uma 
lanterna, você a usaria só para si ou compartilharia sua luz com outros caminhantes? Com certeza, 
você ficaria feliz em emprestá-la para que outros pudessem enxergar o caminho. Lembre-se de com-
partilhar o que você tem aprendido das Escrituras com amigos, vizinhos, e até mesmo com a família. 
“Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmam agora, sentinelas de Deus; o inimigo está 
escondido, esperando vocês relaxarem e adormecerem para atacá-los despercebidos e fazê-los pre-
sa sua.” — O grande conflito, p. 601. 

“Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá” (Efésios 5:14).
A batalha está ficando pior. Satanás e seus anjos maus estão ocupados tentando impedir as pes-

soas de estudar e dar ouvidos à Bíblia. Por quê? Porque ela ensina os homens a obedecerem a Deus 
e revela as mentiras do diabo. O inimigo está especialmente tentando impedir os Adventistas do 
Sétimo Dia— Movimento de Reforma de estudar e obedecer à Bíblia, porque assim ele pode levá-los a 
desobedecer aos mandamentos de Deus. Como bons soldados, devemos nos preparar para a batalha 
vestindo a armadura e mantendo a espada do Espírito. 

Minha tarefa
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Sexta-feira

O pôr do sol de 
hoje é às

__:___ 

Lição 13

Desafio: 

Encontre na Bíblia o livro, o capítulo e os versículos que nos mandam revelar nossa luz e não escon-
dê-la debaixo do alqueire.

Converse com seus pais e irmãos sobre o que vocês podem fazer a fim de se tornarem uma “família 
quente” para Deus e como podem compartilhar a Bíblia com outras pessoas. 

Palavra cruzada

Horizontal
8. Salmos 119:28 FORÇA

9. 2 Timóteo 3:16 ENSINO

4. Salmos 119:14 ALEGRIA

7. Salmos 119:97-99 SABEDORIA

5. Salmos 119:105 GUIA

1. Salmos 119:165 SEGURANÇA

Vertical
2. Salmos 119:9 PUREZA

3. João 20:31 CRENÇA

10. Salmos 119:42 RESPOSTA

6. 1 Coríntios 10:11 ADVERTÊNCIA

1. SEGURANÇA

2. PUREZA

3. CRENÇA

4. ALEGRIA

5. GUIA

6. ADVERTÊNCIA

7. SABEDORIA

8. FORÇA

9. ENSINO

10. RESPOSTA

1

1

6

7

9

10

8

5

2

4

Usos da Bíblia
Os dez versículos abaixo nos ensinam muitas 
formas de usar a Bíblia. Encontre-os e escre-
va a palavra correta no quebra-cabeças.
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Sábado

Lição 13

Emily dá um jeito
Um pastor viajava pela França, distribuindo Bíblias e ensinando a Palavra de Deus àqueles que 

quisessem ouvi-la. Num verão, ele chegou a uma pequena casa em Dijon. Ao entrar pela porta, viu 
uma mãe passando roupa, um garotinho brincando e uma menina, de cerca de 17 anos, trançando 
palha. A menina não ergueu os olhos quando o pastor entrou. Ao se aproximar dela, percebeu que 
era cega. O pregador disse à família que estava oferecendo as boas-novas da salvação. Felizmente, 
todos ouviram a história de Jesus, de Sua vida altruísta nesta Terra, Seu amor, Seus sofrimentos e 
morte na cruz. A menina cega, Emily, ficou profundamente emocionada com a mensagem de salva-
ção, e lágrimas escorreram suavemente por seu rosto. Como muitos camponeses na França, essa 
família rezava o terço e o rosário a Maria, mãe de Jesus, mas não sabiam nada a respeito de Cristo.

Todos os dias, o pregador visitava essa família porque estavam ansiosos para aprender mais de 
Jesus. Emily ficou muito feliz quando o pregador lhe contou que Cristo abriu os olhos aos cegos, len-
do para ela a aventura do cego Bartimeu. Após ouvir dos milagres de Cristo, Emily sentiu um grande 
desejo. Ela mesmo queria ler a Bíblia, mas como poderia fazê-lo se era cega?

Em Dijon vivia um homem cristão que tinha ensinado cegos a ler e trabalhar. O pregador enviou 
Emily ao professor todos os dias para aprender a ler. Você precisava ter visto como Emily estava 
radiante ao caminhar para sua primeira aula de leitura na manhã seguinte! Para ler braile, a pes-
soa deve ter um toque delicado e ser capaz de sentir o relevo das letras. Pobre Emily! Seus dedos 
estavam duros e calejados de trançar palha todo dia. Tentou muitas vezes tatear as letras, mas seus 
dedos não conseguiam. Ela ficou muito triste por não conseguir ler.

Um dia, quando estava tirando as farpas da palha com a faca, pensou em algo: “E se eu raspar 
parte da pele áspera dos meus dedos?” Ela fez isso, apesar de ter sido muito doloroso. Ao tentar ler 
mais uma vez na manhã seguinte, gotas quentes de sangue escorriam de seus dedos, mas ainda não 
conseguiu. Emily ficou muito decepcionada. Ficou tão triste que fazia força para demonstrar alegria. 

“Já que Deus abriu os olhos de minha mente através da Sua Palavra, por que eu não deveria estar 
feliz? Eu O louvarei”, disse ela.

Emily aceitou o fato de que não conseguiria ler a Bíblia em braile. Então, decidiu devolver seu 
exemplar das Escrituras em braile ao professor, para que alguma outra pessoa cega pudesse ser 
abençoada por ele. Ao estar pronta para sair, ajoelhou-se para orar ao lado da cama. Segurando a 
Bíblia junto ao peito, começou a orar: 

— Querido e bendito Jesus: Tu amas os pobres e podes devolver a vista aos cegos. Agradeço-Te por 
não Te esconderes de mim, uma pobre menina cega. Já que não posso ler Tuas palavras celestiais, 
peço-Te, por favor, que a sussurre em meu coração, pois minha mente não é cega como meus olhos. 
Posso enxergar-Te com meu coração, querido Jesus; e Tu sabes que Te amo, assim como amo Teu 
sagrado livro, embora não consiga lê-lo.

Após terminar a oração, Emily tocou a Bíblia aberta com os lábios para beijá-la. Ela ficou chocada 
com o que aconteceu. Seus lábios macios e delicados conseguiram sentir os pontos em relevo da 
escrita em braile. Seus lábios podiam sentir o contorno nítido das letras sem nenhum erro. Com um 
grito de alegria, Emily começou a ler direitinho linha por linha de sua Bíblia em braile. Ela virava a 
página e seus lábios continuavam lendo cada palavra. Os lábios faziam o que os dedos calejados pelo 
trabalho não conseguiam — eles podiam ler!

Um ano depois, o pastor visitou Emily e sua mãe novamente. Encontrou-a feliz, sentada na cadei-
ra, lendo sua amada Bíblia, com o cesto de palha a seus pés. 

— Não é maravilhoso que eu possa beijar as doces palavras conforme as vou lendo? — Perguntou, 
sorrindo. 

Ao pensar em Emily, devemos nos lembrar das palavras de Jesus: 
“Pois a mente deste povo está fechada: eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não 

tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e seus ouvidos poderiam ouvir; sua mente poderia en-
tender, e eles voltariam para Mim, e Eu os curaria! — disse Deus” (Mateus 13:15, Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje).

Há muitos meninos, meninas e adultos de hoje que têm olhos e podem ler a Bíblia, mas não fazem 
isso porque têm medo de serem convencidos a seguir a Jesus. No dia do juízo, serão condenados por 
não terem usado os olhos e ouvidos para aprender a verdade bíblica. Nossa oração é que você não 
seja um desses; pelo contrário. Se você for como Emily, sentirá alegria ao ler e estudar a Bíblia. 
“Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem” (Mateus 13:16). 
Use-os para aprender o caminho da salvação! — Adaptado da revista The Youth’s Instructor, 1854. 



110

2 C O R Í N T I O S Z X C V B N M Q W E G G H S A L M O S L E Z E Q U I E L Q W E

C O P A 1 C R Ô N I C A S J L L H A B A C U Q U E T A P A S D F G H J K L Ç Z X C

N H J K L H J K L Ç Z T C V A N M Q W D G G H J K L R O M A N O S C V 1 N M Q W D

E H J K L H J K L 2 Z O C V M N M Q W E G G H J K L C J K L Ç Z X C V T N M Q W 1

E O P A S O P A S J F S H H E B R E U S I I O P A S O P A S D F G H J I L P Z X S

M A T E U S J K L O Z X C V N N M Q 1 D G G H J K L S J K D Ç Z X C V M N R Q W A

I J K L C V B C V Ã N M Q W T R T Y R I H H J K L Ç Z X C A B N M Q W Ó R O Y U M

A G E U Z Ê C V B O Z X C V A N M Q E S D R A S K L H J K N Ç Z X C V T N V Q W U

S O P A H X K L Ç B N M H J Ç L Ç Z I C I I O P L E V Í T I C O G H J E L É Z X E

P P A S J O S U É K L O Z X Õ V S D S P A S D F G H J K L E Z X O V S O F R X C L

M G F L F D H J K B N T Q W E A A A H J K L Ç N X C V B N L Q W B I S C Í B W E F

I P C O L O S S E N S E S X S O F O N I A S P Ú S D F G H J K L A Z X 3 V I D G 2

Q J K L Ç Z X C V B N O Q W D I S C G H H H J M L Ç Z X J V B N D Q W J I O E G S

U H J K L H J K L Ç 1 X Z V 2 N M Q I O P A D E U T E R O N Ô M I O Ç O X S C C A

É H J O N A S K L Ç J X A V T I A G O H J K L R J K L Ç E X C V A S M Ã W D L C M

I O U A S O P A S D O G C J I L L U C A S L J O Ã O V B L M Q W S É T O U I E E U
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Caça-palavras

VELHO 
TESTAMENTO
Gênesis
Êxodo
Levítico
Números
Deuteronômio
Josué
Juízes
Rute
1 Samuel
2 Samuel
1 Reis
2 Reis
1 Crônicas
2 Crônicas
Esdras
Neemias
Ester
Jó
Salmos
Provérbios
Eclesiastes
Cânticos
Isaías
Jeremias
Lamentações
Ezequiel
Daniel
Oséias
Joel
Amós
Obadias
Jonas
Miquéias
Naum
Habacuque
Sofonias
Ageu
Zacarias
Malaquias

VELHO 
TESTAMENTO 
Mateus
Marcos
Lucas
João
Atos
Romanos
1 Coríntios
2 Coríntios
Gálatas
Efésios
Filipenses
Colossenses
1 Tessalonicenses
2 Tessalonicenses
1 Timóteo
2 Timóteo
Tito
Filemom
Hebreus
Tiago
1 Pedro
2 Pedro
1 João
2 João
3 João
Judas
Apocalipse

Encontre no caça palavras todos os nomes dos livros da Bíblia (antigo e novo testamento).
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Caça-palavras
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1 “Há muito tempo Deus falou muitas 
vezes e de várias maneiras aos nos-

sos antepassados por meio dos profetas” 
(Hebreus 1:1). 

2 “Vocês demonstram que são uma 
carta de Cristo, resultado do nosso 

ministério, escrita não com tinta, mas com o 
Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pe-
dra, mas em tábuas de corações humanos” 
(2 Coríntios 3:3).

3 “Pois jamais a profecia teve origem 
na vontade humana, mas homens fa-

laram da parte de Deus, impelidos pelo Espí-
rito Santo” (2 Pedro 1:21).

4 “A tua palavra é lâmpada que ilumi-
na os meus passos e luz que clareia o 

meu caminho” (Salmos 119:105).

5 “Pois a Palavra de Deus é viva e efi-
caz, e mais afiada que qualquer es-

pada de dois gumes; ela penetra ao ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e 
julga os pensamentos e intenções do cora-
ção” (Hebreus 4:12).

6 “Examinai as Escrituras, porque vós 
cuidais ter nelas a vida eterna, e são 

elas que de Mim testificam” (João 5:39).

7 “Se clamar por entendimento, e por 
discernimento gritar bem alto, se 

procurar a sabedoria como se procura a pra-
ta e buscá-la como quem busca um tesouro 
escondido, então você entenderá o que é te-
mer ao Senhor e achará o conhecimento de 
Deus” (Provérbios 2:3-5).

8 “Quando as Tuas palavras foram en-
contradas, eu as comi; elas são a mi-

nha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a 
Ti, Senhor Deus dos Exércitos” (Jeremias 
15:16).

9 “Vocês têm plantado muito, e colhi-
do pouco. Vocês comem, mas não se 

fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Ves-
tem-se, mas não se aquecem. Aquele que 
recebe salário, recebe-o para colocá-lo 
numa bolsa furada” (Ageu 1:6).

10 “Ergam os olhos e olhem para as al-
turas. Quem criou tudo isso? Aquele 

que põe em marcha cada estrela do seu exér-
cito celestial, e a todas chama pelo nome. 
Tão grande é o Seu poder e tão imensa a Sua 
força, que nenhuma delas deixa de compare-
cer!” (Isaías 40:26).

11 “Essas coisas aconteceram a eles 
como exemplos e foram escritas 

como advertência para nós, sobre quem tem 
chegado o fim dos tempos” (1 Coríntios 
10:11).

12 “Conheço as suas obras, e sei que 
você não é frio nem quente. Melhor 

seria que você fosse frio ou quente!” (Apoca-
lipse 3:15).

13 “A vereda do justo é como a luz da al-
vorada, que brilha cada vez mais até 

à plena claridade do dia” (Provérbios 4:18).

É uma BÊNÇÃO memorizar a Escritura!
Versículos deste trimestre para memorizar:
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