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Com muita alegria compartilhamos com você este material , fruto de um bom tempo de 
trabalho de pessoas que amam as crianças e desejam que todas vivam da forma que Deus 
sonhou. Isso inclui as coisas mais simples da vida como alimentar-se, morar em uma casa, 
ter uma família para chamar de sua,  e algumas mais complicadas como não ser vítima 
de nenhum tipo de violência e exploração. 

Estas coisas, as simples e as mais complicadas, fazem parte dos direitos fundamentais 
que todas as crianças e adolescentes do mundo deveriam ter acesso. Existe uma lei que vale 
para todos os países do mundo para garantir isso, e cada país também tem a sua própria 
lei .

No Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente – o ECA, e é dele que vamos 
falar aqui , mas sempre a partir da ideia de que antes dos homens se preocuparem com a 
proteção das crianças e adolescentes, isso já ocupa um lugar especial no coração de Deus. 

Deus sempre está preocupado com o nosso bem-estar. Não são só os adultos que vivenciam 
o cuidado de Deus, também as crianças são protegidas e em várias histórias bíblicas foram 
protagonistas (ator principal).

Os artigos do ECA que vamos conhecer são:

- Direito à vida e à saúde (Capítulo I - artigos 7º ao 14) - constitui-se como pilar central 
na formação f ísica e emocional da criança de forma harmoniosa;

- Direito à liberdade, ao respeito e à dig-
nidade (Capítulo II - artigos 15 ao 18) - 
o maior aspecto relacionado ao direito de 
liberdade é o direito de brincar, praticar 
esportes e divertir-se, além de outros como o 
direito a opinião e expressão, crença e culto 
religioso, buscar refúgio, auxílio e orienta-
ção, direitos estes inerentes a personalidade 
infantil e fundamental para o desenvolvi-
mento de valores e relações sociais;

- Direito à convivência familiar e comu-
nitária (Capítulo III - artigos 19 ao 23) - 
toda a criança ou adolescente tem o direito 
de ser criado no seio de sua família, que é 
o primeiro agente socializador do ser hu-
mano;

- Direito à educação, à cultura, ao es-
porte, e ao lazer (Capítulo IV -artigos 53, 
55, 58): o direito à educação visa o preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho através das condições iguais 
de oportunidades para desenvolver aptidões e consciência crítica.

- Direito à profissionalização e à proteção do trabalho (Capítulo V - artigos 60 ao 69): o 
adolescente só pode trabalhar na condição de aprendiz. A atividade precisa ser relativa à 
sua fase de desenvolvimento e adequada ao mercado de trabalho.

Vamos iniciar nossa conversa? 

Sobre o que vamos conversar?
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Deus cuida da gente
O que a Bíblia diz: O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. (Salmos 103.6)
O que o ECA diz: Direito à vida e à saúde (Capítulo I - artigos 7º ao 14)
 
      

Vamos conhecer a história de dois garotos, dois irmãos – Benjamim e José.

Benjamim cresceu órfão de mãe, sua mãe Raquel morreu quando ele nasceu. Por isso foi criado pelo 
seu pai Jacó e pelo seu irmão José, que era mais velho que ele. Os demais irmãos eram mais velhos 
ainda e tinham ciúmes de Benjamim e José. 
Certo dia os irmãos mais velhos foram para o campo pastorear as ovelhas de seu pai e estavam de-
morando muito, então Jacó enviou José para ver o que estava acontecendo. Quando José chegou no 
campo, seus irmãos já tinham bolado um plano para se livrar dele. Um dos irmãos sugeriu não matar 
e sim jogar dentro do poço sem água. Olha como Deus cuidou da vida de José, permitindo que um 
dos irmãos tivesse a ideia de somente jogá-lo no poço e não o matar como era a intenção dos outros.
Passado um tempo, voltaram ao poço e pegaram José para vendê-lo como escravo para homens ne-
gociantes que o venderam para um homem chamado Potifar do Egito. Seus irmãos voltaram para casa 
e disseram ao pai que José havia morrido. Depois de muitos anos, José tornou-se governador no Egito. 
Ele chegou a essa posição porque sempre confiou que Deus cuidaria dele e usou da sua sabedoria 
para ajudar o povo. Neste tempo toda a terra passou por um período de grande fome, mas no Egito 
havia alimentos porque José tinha construído celeiros para estocar os grãos. Pessoas de todos os 
países iam ao Egito comprar cereais e os irmãos de José também foram. Com isso ele ajudou também 
a sua família.
A primeira pessoa que José 
quis ver foi seu irmão Ben-
jamim. E foi através dele 
que Deus aproximou José 
dos seus outros irmãos para 
perdoá-los. Deus protegeu o 
pequeno Benjamim, mesmo 
sem mãe e com pai já com 
idade avançada e também 
protegeu o jovem José.
Deus cuidou de Benjamim e 
José, mesmo em momentos 
difíceis. Garantiu que fos-
sem protegidos e pudessem 
crescer e tornarem-se adul-
tos. Da mesma forma ele cui-
da de você. 

Sá
bado

Gênesis 
45.16-28

Se
xta

Gênesis 
45.1-15

Se
gunda

Gênesis 
35.16-18

Lição 1

Hora da História

Leitura semanal, marque ou pinte a leitura realizada

Q

uarta

Gênesis 
37.28-36

Te

rça

Gênesis 
37.12-27

Q

uinta

Gênesis 
42.34-38
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Lição 1

Faça um desenho como Deus cuida de você.

Deus se preocupa comigo, e isso também é visto nas leis que Ele inspira os homens a fazerem para 
proteger crianças e adolescentes.O ECA é um exemplo disso.

Para não esquecer

Atividade
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Sou especial para Deus
O que a Bíblia diz:  Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste 
homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu 
vejo o coração. (1 Samuel 16:7)
O que o ECA diz: Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. (Capítulo II - artigos 15 ao 18)

Na cidade de Belém, nasceu um menino, o pai dele era Jessé, que tinha mais sete filhos. Ele era o mais 
novo dos irmãos e três deles eram soldados do rei Saul. Você sabe de quem estou falando? Ele era 
alguém que Deus amava muito, assim como ama você. Deus o escolheu para ser rei de Israel. E agora, 
sabe quem é? Vamos conhecer esta história?
Uma linda manhã, Deus chamou o profeta Samuel para que ele fosse a casa de Jessé escolher um 
novo rei para Israel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé viu seus sete filhos. Logo pensou que o 
mais velho, que era alto e forte, seria escolhido por Deus. Deus, porém, lhe disse: “Não olhes a aparên-
cia e nem a altura porque Deus não vê como vê o homem”. Como nenhum dos que estavam em casa 
tinha sido escolhido, Samuel perguntou se Jessé tinha mais algum filho. Jessé então respondeu que 
o mais novo estava cuidando das ovelhas no campo, logo 
Davi foi chamado para voltar para casa. 
Davi logo chegou. Ele gostava de entoar cânticos de agra-
decimentos ao Senhor, amava Deus e Deus o amava, 
era o mais novo e também cuidava das ovelhas. O 
Senhor disse a Samuel: 
-Este é o escolhido. Derrama o óleo em sua ca-
beça. Ele será o rei.
Assim, Samuel pegou o recipiente e derramou o 
óleo sobre a cabeça de Davi. E Deus foi com Davi e 
o abençoou. Assim como Davi foi escolhido e segun-
do o coração de Deus, você também é escolhido e 
amado por Deus. Quanta coi-
sa boa Deus fez e como é 
gratificante olhar para a na-
tureza e reconhecer a gran-
deza de Deus através dela! 
Mas, você sabia que o ser 
humano é o maior milagre 
da criação? Você é espe-
cial! O Senhor te fez a ima-
gem e a semelhança dele. 
Foi Deus quem te criou, foi 
Deus que formou você com 
seu grande amor.

Sá
bado

I Samuel 
16.7-13

Se
xta

Salmos 
139.13-18

Q

uinta

Salmos 
139.1- 6

Q
uarta

Salmos 
8.3-5

Lição 2

Hora da História

Leitura semanal, marque ou pinte a leitura realizada

Te

rça

I João 
4.19

Se
gunda

Gênesis 
1.26-31
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Você é especial para Deus! Cole uma foto sua ou faça um autoretrato.

Deus me ama do jeito que eu sou.

Belém – É uma das mais antigas cidades da Palestina. O seu nome atual é Beit-Lahm. Situada à dis-
tância de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. 
Derramar o óleo – O óleo era derramado sobre a cabeça para separar alguém escolhido para o serviço 
do Senhor.

Para não esquecer

Lição 2

Curiosidades

Atividade
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Fam lia, criacao de Deus
O que a Bíblia diz:  E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. (Gênesis 12.3b)
O que o ECA diz: Direito à convivência familiar e comunitária (Capítulo III - artigos 19 ao 23)

No coração de Deus só tem amor, ele nos criou e também criou a família. As famílias não são todas 
iguais, umas são grandes e outras bem pequenas. O desejo de Deus é que tenhamos uma família 
porque é onde você vai ser cuidado, aprender princípios e valores como: respeito, amizade, carinho, 
generosidade e solidariedade.
Há muito tempo atrás havia um Faraó que governava o Egito. Esse rei ficou muito preocupado 
porque o número de pessoas do povo de Israel que viviam ali como escravos, estava crescendo e 
tornando-se forte, por isso passou a tratá-los com mais crueldade ainda. Além disso, Faraó deu a or-
dem para que matassem os bebês meninos que nascessem. Mas o povo de Israel continuou crescendo 
e nessa época, nasceu um bebê, que teve uma história muito especial na vida do povo israelita.
A mamãe do bebê o escondeu em casa por três meses para que não fosse morto pelos soldados.
 Após esse tempo, pegou um cesto, colocou o bebê dentro dele e o pôs na beira do rio, e o cestinho 
foi flutuando devagarzinho. Deve ter sido muito triste para a mamãe se separar de seu filhinho. A irmã 
do bebê Miriã ficou vigiando o que aconteceria com o cestinho porque o rio era um lugar perigoso, 
e a mamãe não queria que nada de ruim acontecesse ao seu filhinho. Naquele dia, a filha de Faraó, 
a princesa, veio tomar banho no rio e encontrou o cesto flutuando. Ela deve ter ficado muito curiosa 
para saber o que havia naquele cesto. E que surpresa! Era um bebê muito lindo e ela gostou tanto que 
resolveu ficar com ele. Deus tinha um plano para aquela criança.
Você se lembra que al-
guém estava vigiando o 
bebê? Muito bem! Miriã! 
Nessa hora, ela chegou 
perto da filha de Faraó e 
perguntou se queria uma 
babá para cuidar dele. A 
princesa respondeu que 
sim. Adivinhem quem 
Miriã foi buscar para ser 
a babá! Ela buscou a sua 
mamãe. Então a prince-
sa entregou o bebê para 
a sua própria mãe e lhe 
disse: “Leve esse menino 
e crie-o para mim, que eu 
lhe pagarei pelo seu trab-
alho”. A mamãe pode cui-
dar do bebê em sua casa 

Q

uarta

Êxodo 
1.8-14

Q

uinta

Êxodo 
1.15-22

Sá
bado

Êxodo 
2.5-10

Se
xta

Êxodo 
2. 1-4

Te

rça

Êxodo 
1.1-7

Lição 3

Leitura semanal, marque ou pinte a leitura realizada

Hora da História

Se
gunda

Efésios 
6.1-3
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Lição 3

sem correr nenhum perigo. Assim o bebê cresceu em sua própria família. Quando cresceu, foi levado de 
volta à filha de Faraó. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Deus protegeu Moisés 
através da sua mãe, sua irmã e da filha do Faraó, para que crescesse em uma família. Deus deseja que 
todas as crianças cresçam em uma família.

Faça um desenho da sua família.

O que mais gosto na minha família é 

Deus criou a família para eu não ficar sozinho. Família é um presente de Deus.

Faraó – é a mesma coisa que rei. Os faraós governaram o Egito por muitos anos.

Atividade

Para não esquecer

Curiosidades
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Meu próximo é quem está perto de mim
O que a Bíblia diz:  E não nos cansemos de fazer o bem. (Gálatas 6:9a)
O que o ECA diz: Direito à convivência familiar e comunitária (Capítulo III - artigos 19 ao 23)

Você já pensou quem é o seu próximo? O que deve fazer pelo próximo? Para explicar quem é o nosso 
próximo, Jesus contou a história de um homem que fez uma boa ação e agradou muito o coração dele.  
Está pronto para conhecer a história?  
Certo dia, um comerciante judeu viajava de Jerusalém para Jericó, lá na terra de Jesus. A estrada era 
muito perigosa, porque naquela região tinha muitas colinas e pedreiras e também muitos assaltantes. 
Eles se escondiam nas montanhas e atacavam alguns viajantes para roubar suas mercadorias. O via-
jante judeu foi um deles. Os assaltantes tiraram suas 
roupas bateram nele e o deixaram todo machucado; 
depois fugiram abandonando-o quase morto na beira 
da estrada. Que feio eles fizeram, não é mesmo? A 
única esperança daquele homem era que alguém pas-
sasse por ali e ajudasse ele. Depois de algum tempo, 
passou pela estrada um sacerdote. O homem fingiu 
que não o viu e, atravessando para o outro lado da 
estrada, foi embora. Pouco depois, passou por ali um levita; quando 
chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado deixando o homem 
machucado sozinho.
Um samaritano que viajava por aquele caminho chegou até ali. Ao ver 
o homem machucado ficou com muita pena dele. Desceu imediata-
mente do cavalo, fez curativos em suas feridas. Depois, com muito 
cuidado, colocou o judeu em seu cavalo e o levou a um pequeno 
hotel perto dali e cuidou dele.
No dia seguinte, antes de prosseguir viagem, o samaritano disse ao 
dono do hotel: “Este homem não tem dinheiro, mas eu pagarei sua 
conta até que ele esteja bom. Cuide dele e não lhe deixe faltar nada. 
Fique com este dinheiro. Eu voltarei logo e pagarei tudo o que você 
tiver gasto a mais”.Os samaritanos não se davam com os judeus. De 
acordo com a Lei, ele não era obrigado a ajudar um estrangeiro. Só 
que o samaritano não se importou com isso. Pelo contrário, ao ver 
a necessidade daquele homem todo machucado, ajudou-o em tudo, 
tratando-o como um irmão. Assim como o bom samaritano teve uma 
boa ação agindo com amor, Deus deseja que sejamos assim também, 
ajudemos uns aos outros, pois ele não faz distinção de pessoas, raça 
e religião ele ama todos.

Lição 4

Leitura semanal, marque ou pinte a leitura realizada

Te

rça

Marcos 
12.32-34

Q
uarta

I João 
4.7-12

Se
xta

Lucas 
10.25-30

Q

uinta

I João 
4.19-21

Sá
bado

Lucas 
10.31-37

Se
gunda

Marcos 
12.28-31

Hora da História
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Tema 4

Quantas pessoas passaram pelo caminho?
(     ) 05
(     ) 03
(     ) 01

Quem ajudou aquele homem? 
(     ) Sacerdote
(     ) Samaritano
(     ) Levita

Quem você gostaria de ser nessa história?

Devo ajudar e amar as pessoas que estão perto de mim.

Sacerdote – é aquele que ensinava ao povo a lei de Deus e oferece os sacrifícios divinamente ordena-
dos por Deus.  
Levita – é aquele que executava qualquer serviço ligado ao culto.
Samaritano – é uma pessoa natural da região de Samaria, próximo a Jerusalém.

Lição 4

Atividade

Curiosidades

Para não esquecer
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Vivendo e aprendendo
O que a Bíblia diz:  Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como 
as pessoas gostavam cada vez mais dele. (Lucas 2.52)
O que o ECA diz: Direito à educação, à cultura, ao esporte, e ao lazer (Capítulo IV -  artigos 53, 55, 58)

Você já parou para pensar que Jesus foi criança como você? Os anos passavam Jesus ia crescendo 
como qualquer menino de sua idade daquele tempo. Certamente aprendeu a ler, brincava com seus 
amigos, amava a natureza e era abençoado por Deus. Maria, mãe de Jesus, como outras mulheres da 
época, fazia o serviço da casa e cozinhava. Jesus como os meninos faziam, acompanhava seu pai José 
que era carpinteiro. Jesus estava sempre por perto vendo seu trabalho e aprendendo com ele. Para 
Jesus deve ter sido muito interessante ver José construindo uma mesa, um banquinho.
Toda criança, já bem pequena, mostra que tem dons e talentos, às vezes diferentes dos de seus pais. 
Jesus não foi diferente. Vamos ver isso neste texto da Bíblia?
Todo ano, José levava sua família a Jerusalém para a festa especial chamada Páscoa. Era uma longa 
viagem de Nazaré a Jerusalém. Naquele tempo não existia carro e nem havia trem. A maioria andava a 
pé, ou em jumentos e levava 
uns três dias para chegar a 
Jerusalém. Era uma festa 
muito grande e eles foram 
com o seu povo, e lá ficaram 
alguns dias. No caminho de 
volta para Nazaré, José e 
Maria pensavam que Jesus 
estava no meio dos parentes 
e amigos que viajavam junto. 
Mas quando foram procurar 
seu filho não encontraram 
em lugar algum. Então volta-
ram para Jerusalém. O pai 
e a mãe de Jesus estavam 
preocupados e ficaram 
cansados de tanto procurar 
na cidade grande. Até que 
no fim decidiram procurar 
no templo e lá estava Jesus 
conversando com os pro-
fessores e doutores da lei, 
que eram as pessoas que 
ensinavam sobre Deus. 

Sá
bado

Lucas 
2.39-52

Se
xta

Lucas 
2.22-38

Q

uinta

Lucas 
2.8-21

Q
uarta

Lucas 
2.1-7

Te

rça

Lucas 
1.46-55

Lição 5

Hora da História

Leitura semanal, marque ou pinte a leitura realizada

Se
gunda

Lucas 
1.26-38



14

Tema 5

Todos ficaram espantados de ver como Jesus era sábio. Todos nós temos talentos especiais, alguns se 
saem melhor na matemática, outros em ciências, outros são muito bons no esporte, outros em artes. 
Jesus cresceu em sabedoria (conhecimento), estatura (tamanho) e tanto Deus como as pessoas gos-
tavam cada vez mais dele. Assim como Jesus, toda criança também tem o direito de desenvolver seus 
talentos, crescer com saúde, educação e conhecer o amor de Deus.

Quais são seus direitos e deveres na escola?

 

Quais são seus talentos? O que você faz bem?

Assim como Jesus, devo aproveitar as oportunidades de aprender e desenvolver meus talentos.

Páscoa – A palavra páscoa significa passagem. É uma festa importante para o povo judeu.

Lição 5

Atividade

Meus Direitos na escola Meus Deveres na escola

Curiosidades

Para não esquecer
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Eu posso fazer a diferença
O que a Bíblia diz: Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. 
(Filipenses 2.4)
O que o ECA diz: Direito à educação, à cultura, ao esporte, e ao lazer (Capítulo IV -  artigos 53, 55, 58)

Há muuuuitos anos havia um homem que estava muito doente e naqueles dias não havia cura para 
ele. O nome dele era Naamã. Ele era oficial do exército, um homem muito importante e que conhecia 
o rei. A doença chamava Lepra, e ela o afastava das pessoas porque era contagiosa e ninguém queria 
chegar perto dele. 
A esposa de Naamã tinha uma menina israelita que era sua serva, ela trabalhava como escrava. 
Mesmo sendo criança, vivendo na situação de escravidão e de exploração, ela não se deixou levar 
pela tristeza e sofrimento, teve vontade de ajudar aquele homem a encontrar a cura, pois ela sabia 
quem poderia curá-lo. 
Ela se encheu de coragem e mesmo sendo apenas uma menina, ela 
procurou sua senhora e disse que existia um profeta de Deus que pode-
ria ajudar Naamã e curar ele da lepra, e o nome desse profeta era Eli-
seu. Após ouvir sobre Eliseu, a esposa de Naamã ficou feliz e contou 
para seu marido. Naamã ficou sabendo disso e foi até a casa de Eliseu. 
Chegando lá, Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã que deve-
ria se lavar sete vezes no rio Jordão, e ficaria livre da sua doença.
Naamã ficou zangado com o recado; afinal ele era um homem impor-
tante e Eliseu nem saiu para lhe dar atenção, por isso resolveu ir embora. 
Mas os homens que estavam com Naamã disseram: “por 
que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, 
e ficar curado? ” Então, Naamã resolveu se lavar sete 
vezes e foi curado. Que coisa boa! Ele ficou tão feliz que 
voltou para a casa de Eliseu para agradecer a cura. Quis 
até dar presentes, mas Eliseu não aceitou, porque sabia 
que não tinha sido ele que realizara o milagre, mas, sim, 
Deus. Eliseu apenas disse: “Vai em paz”. 
Sabem crianças, muitas coisas aconteceram nesta 
história, além de ser curado, Naamã, reconheceu que 
Deus é o Deus verdadeiro. Tudo isso porque aquela me-
nina teve compaixão de Naamã e foi corajosa. Deus ca-
pacita a todos, inclusive as crianças a realizarem coisas 
importantes. Podemos fazer diferença em nossa comuni-
dade, escola e igreja.
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Lição 6

Vamos listar alguns problemas que temos em nossa comunidade, igreja e em casa?

 

O que você como criança pode fazer para ajudar a resolver isso?

Deus conta comigo para realizar coisas importantes no mundo e nos fortalece para fazer o bem.

O que é cidadania? “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado 
ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social” (Dalmo Dallari)

Lepra: é uma doença na pele que hoje tem cura. No Antigo Testamento a pessoa era considerada im-
pura e era afastada (excluída) para não contaminar os outros (Levítico14:43-45).

Atividade

Comunidade/bairro Casa

Curiosidades

Para não esquecer

Igreja
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Respeito é bom e faz bem
O que a Bíblia diz: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês; pois isso é o que querem 
dizer a Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas. (Mateus 7.12)
O que o ECA diz: Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade (Capítulo II - artigos 15 ao 18)

Como seres criados por Deus, somos todos iguais, temos todos o mesmo valor, temos dignidade. Por 
isso devemos tratar a todos com respeito. Sabe o que é respeito? Respeito é considerar o outro, dar 
atenção, obedecer e valorizar as pessoas. Quando respeitamos alguém levamos o outro a fazer o mes-
mo e é assim que construímos o respeito mútuo. Agora você já sabe que devemos respeitar, valorizar 
e dar importância as pessoas.
Há muito, muito tempo, em Efrata, um povoado perto de Belém, vivia Noemi, Elimeleque, seu esposo e 
dois filhos, que para fugir da fome foram 
morar em outro país, Moabe. Um dia, 
aconteceu algo muito triste. O pai mor-
reu. Os meninos cresceram e se casa-
ram com duas moças daquele país. 
Algum tempo depois, os dois filhos mor-
reram. Noemi estava agora sozinha e 
muito longe do seu país e do seu povo. 
Noemi disse às noras: “Meninas, eu vou 
voltar para minha terra. Vocês podem fi-
car aqui com suas famílias”. Noemi se 
despediu das noras com um beijo e to-
das choraram. Uma nora disse: “Então, 
adeus dona Noemi”.
Mas a outra nora, chamada Rute, disse: 
“Vou ficar com a senhora. Aonde a sen-
hora for, vou junto, e o seu Deus será 
o meu Deus”. O que vocês acham que 
Noemi sentiu ao ouvir isso? Ela ficou 
muito feliz porque agora não ficaria mais 
sozinha. Agora eram só as duas, mas 
ela já estava se sentindo melhor! Rute 
e Noemi caminharam e caminharam 
por muitos dias. Quando chegaram à 
cidade de Noemi, estavam famintas, 
mas não tinham mais nada para comer. 
Rute, então, foi trabalhar numa lavoura; 
ela recolhia os grãos que os outros tra-
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balhadores deixavam para trás. Rute sabia que se ela juntasse muitos grãos, poderia transformá-los 
em farinha e assar pão para ela e Noemi matarem a fome. Elas fizeram pães e tiveram um ótimo jantar. 
Boaz, o dono da lavoura, viu Rute trabalhando, e teve vontade de ajudar a moça. Deus abençoou No-
emi e Rute porque elas resolveram confiar Nele. Elas sabiam que Deus tomaria conta delas quando 
estavam com fome, muito tristes por terem perdido a família. Deus estava com elas e deu uma nova 
família para alegria delas.
Deus se alegrou com Rute quando decidiu ficar junto com Noemi, mesmo sendo diferentes, de po-
vos diferentes, ela a respeitou e a amou. Isso é maravilhoso! Que amigona foi Rute! Podemos ser os 
melhores amigos de nossos amigos, amar e respeitar os nossos pais, nossos professores, os idosos, 
aceitar as diferenças, pois quem respeita passa a ser respeitado.

O que aprendemos com essa história?

O que é dignidade, liberdade e respeito? Vamos pesquisar?

Devo respeitar as pessoas e tratá-las com dignidade.

Existia neste tempo uma lei de agricultura que obrigava os donos das terras a deixarem a comida, que 
esqueceram de cortar ou que ficou pelo caminho, para os pobres, viúvas, estrangeiros e necessitados. 
(Levítico 19.9-18)

Lição 7

Atividade

Curiosidades

Para não esquecer
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Falar é mesmo assim: começa por ouvir
O que a Bíblia diz: Lembrem disto, meus queridos irmãos: cada um esteja pronto para ouvir, mas de-
more para falar e ficar com raiva. (Tiago 1.19)
O que o ECA diz: Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade (Capítulo II - artigos 15 ao 18)

Você é livre para dar opinião, expressar suas ideias e dizer quando não entende ou não quer alguma 
coisa. É importante falar mas também ouvir, sabe por quê? Para saber o que outros pensam, conhecer 
suas razões, compreender seus motivos. Quando ouvimos demonstramos respeito pelo outro. Existem 
várias maneiras de se comunicar com as pessoas, por exemplo: telefone, televisão, rádio, carta, inter-
net etc. As pessoas se comunicam, ou seja, falam o tempo todo. Se 
você está com fome, comunica-se com a mãe, não entendeu 
a atividade pergunta à professora, não é? Assim também 
acontece quando a gente se comunica com Deus. Va-
mos conhecer a história de um menino que ouviu a 
voz de Deus, preste bastante atenção.
O menino Samuel morava com o sacer-
dote Eli no templo. Ele ajudava Eli.  Certa 
noite o sacerdote Eli, já quase cego, es-
tava dormindo no seu quarto e Samuel 
dormia na Tenda Sagrada, onde ficava a 
arca da aliança. Então Samuel ouviu uma 
voz chamando: Samuel, Samuel!  Então, 
correu para onde Eli estava e disse: O 
senhor me chamou? Estou aqui. Mas, Eli 
respondeu: Eu não chamei você. Volte 
para cama. E Samuel voltou. E nova-
mente ele ouviu seu nome sendo chama-
do. O menino se levantou, foi onde estava 
Eli e disse: O senhor me chamou? Estou 
aqui. Mas, Eli tornou a responder: Eu não 
chamei você, filho. Volte para a cama. Aí 
pela terceira vez aconteceu a mesma coi-
sa. Ele se levantou, foi onde Eli estava e 
disse: O senhor me chamou? Estou aqui. 
Então Eli compreendeu que era Deus 
quem estava chamando o menino e or-
denou: Volte para a cama e, se chamar 
você outra vez, diga: “Fala, ó Senhor, pois 
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Lição 8

o teu servo está escutando! “  Samuel voltou para a cama, e novamente ouviu: Samuel, Samuel...e obe-
decendo o sacerdote Eli disse:  Fala, pois o teu servo está escutando! E o Senhor disse que iria castigar 
os filhos de Eli porque eles estavam oprimindo o povo com suas más ações. 
Samuel com certeza não deve ter gostado nada de ter de dar esta mensagem tão difícil para Eli. E se Eli 
ficasse bravo com ele? Mesmo assim Samuel decidiu falar, ele preferiu dar o recado que Deus mandou 
transmitir a Eli. A Bíblia diz que Samuel cresceu e o Senhor era com ele. Por isso é importante ouvir e 
também falar, mas lembre-se, você deve fazer isso sem ofender o outro.

Quem foi que chamou Samuel enquanto ele dormia?

Quem ajudou Samuel a descobrir que era a voz de Deus?

Vamos brincar de telefone sem fio e ver se nos comunicamos bem?

Devo ouvir a opinião do outro e dizer quando não entendo ou não quero alguma coisa, sempre com 
respeito.

Atividade

Para não esquecer
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Ainda sou criança
O que a Bíblia diz: Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como 
criança. (I Coríntios 13:11a)
O que o ECA diz: Direito à profissionalização e à proteção do trabalho (Capítulo V - artigos 60 ao 69)

Criança pode trabalhar? O que uma criança pode fazer? Ela pode ajudar? Pode deixar de ir à escola para 
conseguir dinheiro? 
A Bíblia conta que uma mãe foi procurar o profeta Eliseu, muito triste e preocupada pois seu marido havia 
morrido e como ele devia dinheiro para um homem, este homem estava cobrando a dívida. Como ela não 
tinha dinheiro para pagar a dívida, o homem queria levar seus dois filhos ainda crianças como escravos. 
Isso fazia parte das leis naquela época. Os dois filhos teriam que trabalhar pesado sem direito nenhum a 
brincar e se desenvolverem como criança. Era muito triste mesmo a situação desta família...
O profeta Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, e ela disse: um pouco de óleo somente. Ele então disse 
para ela: busque vasilhas nos vizinhos e leve para sua casa. Eles foram nos vizinhos e trouxeram muitas 
vasilhas para casa. Seguindo o que o profeta disse, eles fecharam a porta da casa e começaram a encher 
as vasilhas. Para surpresa deles, enchiam as vasilhas e o óleo não acabava...mais vasilhas, e o óleo não 
acabava...até que a mãe pediu vasilhas e um dos filhos disse que não havia mais. O profeta então disse: 
venda o óleo, pague a sua dívida e com o que sobrar, você e seus filhos poderão viver.
Não é lindo ver que Deus se preocupou com aqueles meninos e através do profeta 
realizou este milagre livrando eles da escravidão? No sonho de Deus para os seres 
humanos, nenhuma pessoa foi criada para ser escrava de outra. Nós temos ainda 
hoje crianças sendo exploradas como escravas, trabalhando em serviços pesa-
dos até para adultos, isso entristece o coração de Deus e devemos fazer o pos-
sível para mudar esta situação.
Mas também não é lindo ver que os meninos puderam participar deste mila-
gre? Eles ajudaram com as vasilhas que vazias podiam ser carregadas por 
crianças. Puderam ajudar com algo que era possível na idade deles faz-
erem. O que você pode fazer para ajudar na sua casa? Como você reage 
quando é chamado para ajudar? O que você faz em casa para ajudar?
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Que tal fazer uma pesquisa sobre o trabalho infantil no Brasil? Faça suas anotações aqui:

Faça uma lista das tarefas que você pode fazer em casa para ajudar sua família.

Nenhuma criança deve ser explorada com trabalhos pesados, mas eu posso ajudar em diversas 
tarefas diárias.

Trabalho escravo – é quando a pessoa é forçada a trabalhar contra sua vontade, quando é sujeito 
a condições desumanas de trabalho ou é obrigado a trabalhar tão intensamente que seu corpo não 
aguenta e sua vida pode ser colocada em risco.
Segundo o ECA (art 60) é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo em condição 
de aprendiz.

Lição 9

Atividade

Para não esquecer

Curiosidades
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Brincar faz bem
O que a Bíblia diz: E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. (Zacarias 8.5)
O que o ECA diz: Direito à educação, à cultura, ao esporte, e ao lazer (Capítulo IV -  artigos 53, 55, 58)

A Bíblia é um livro que apresenta o plano de Deus para que 
todas as pessoas vivam bem e felizes, o plano de Deus 
é sempre bom. É por isso que ele enviou Jesus para 
nos salvar, é por isso que planejou que todas as crian-
ças cresçam cuidadas por adultos, tenham saúde e 
se desenvolvam em todas as áreas. Neste plano de 
Deus, há também uma descrição do que seria uma 
cidade ideal para se viver.
No livro de Zacarias, nesta cidade sonhada por 
Deus, as praças recebem idosos e estão cheias 
de meninas e meninos brincando. Isso não é in-
teressante? Deus sabe que as crianças gostam 
de brincar em espaços abertos, correr livre por aí, 
se esconder, cair e levantar, e o mais importante, 
nesta cidade, as crianças podem brincar em paz 
e em segurança. Este é o sonho de Deus para 
todas as crianças. Garantir o seu direto à infân-
cia e à liberdade. O direito de ser criança, de 
expressar nas brincadeiras toda sua alegria 
pela vida, seu amor por esse Deus tão legal 
que preparou tudo para que você pudesse 
ter uma vida feliz e com boas brincadeiras.
Embora brincar seja um direito e todas as 
crianças gostem disso, existem brinca-
deiras que podem magoar, ferir os senti-
mentos, e por isso são impróprias para 
aqueles que andam com Jesus, porque 
desrespeitam o outro.
Brincadeiras saudáveis e de bom trato 
com os amigos são as que agradam a 
Deus e que fazem bem para a nossa vida. 
São as brincadeiras que estão no sonho 
de Deus para todas as crianças.
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Lição 10

Que tal transformar os versos da música a Grande Festa (Regina Junker) em um rap?
 
Venham todas as crianças.
Venham todas celebrar.
A festa do amor,
Nós vamos começar.
 
Tem muita brincadeira.
Tem muita cantoria.
É Deus quem nos convida,
Com muita alegria.

Devo escolher brincadeiras de bons tratos.

Brincadeiras impróprias – chamadas hoje em dia de Bullying (palavra inglesa bully, que significa va-
lentão, brigão) e é uma situação em que uma pessoa agride a outra com a intenção de ferir seus senti-
mentos, pode ser verbal ou física e vive se repetindo.

Atividade

Curiosidades

Para não esquecer

Vamos dar cartão verde para as brincadeiras legais 
que representam bons tratos com as crianças? 
Faça a sua lista no cartão verde.

Vamos dar cartão vermelho para as brincadeiras 
que representam maus tratos com as crianças? 
Faça a sua lista no cartão vermelho.
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Jesus Cura
O que a Bíblia diz: Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, 
mas sim os doentes. (Mateus 9.12).
O que o ECA diz: Direito à vida e à saúde (Capítulo I - artigos 7º ao 14)

Desde lá do antigo testamento Deus já se preocupava com o nosso bem estar e curava quem estava 
doente. Com Jesus não foi diferente, nos evangelhos, registramos mais de 28 pessoas curadas. En-
quanto percorria as cidades a notícia sobre esses milagres se espalhavam em toda a parte. O povo 
trazia-lhe os aleijados, cegos e mudos, e muitos outros doentes para serem curados por Jesus.
Quando temos saúde e nosso corpo é saudável temos forças para estudar, brincar e nos divertir. Deus 
se importa com a nossa saúde.Quando adoecemos vamos ao médico que logo nos dá o remédio, não 
é verdade? Afinal ninguém gosta de ficar doente.  Por isso é muito importante tomar as vacinas, fazer 
os exames direitinho, ter uma boa alimentação e se cuidar. 
Em uma cidade que Jesus estava passando ocorreram alguns milagres. Você sabe o que é milagre? 
Vou explicar: milagre é um ato de Deus que não tem explicação. Muitas pessoas viram milagres que Je-
sus realizou. Vamos conhecer 
a história de um pai que sofreu 
muito pela morte de sua única 
filha, mas ele ouviu falar que 
Jesus curava e pediu sua aju-
da. O que será que aconteceu? 
Jesus curou a sua filha?
Havia muita gente na praia, as 
pessoas estavam ansiosas es-
perando Jesus chegar no barco 
de Pedro. Logo, logo Jesus che-
gou. Um homem chamado Jai-
ro, que era chefe da sinagoga, 
tinha uma filha única de doze 
anos que estava muito doente. 
Ele veio correndo, muito aflito 
e falou: - “Jesus minha filhinha 
está morrendo. Por  favor venha 
curá-la.” Jesus foi depressa com 
Jairo. Muita, muita, muita gente 
acompanhava Jesus. No meio 
do caminho Jesus precisou 
parar para ajudar uma mulher 
doente. Quando iam começar a 
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Lição 11

andar novamente, os amigos de Jairo chegaram e disseram: - “Sua filha já morreu.” 
Jairo não acreditava. Sua filhinha estava morta. Mas Jesus falou para Jairo: - “Não fique triste Jairo! 
Acredite apenas em mim.” Chegando à casa, Jesus entrou no quarto da menina. Ele entrou com três 
discípulos, Jairo e sua mulher. Jesus pegou a mão da menina e falou: - “Menina levanta.” A pequena 
abriu os olhos, sorriu e levantou-se. Todos estavam felizes e agradecidos a Jesus por esse grande mila-
gre realizado na família de Jairo. Deus se preocupa com você, sua saúde e seu corpo, ele tem poder 
para curar, mas não esqueça que devemos fazer tudo direitinho: tomar as vacinas, cuidar dos dentes, 
cabelos, limpar as unhas e ir sempre ao médico. 

Faça um desenho ou recorte figuras que falam sobre os cuidados com a nossa saúde.

Jesus tem poder para curar. Eu devo me cuidar.

Atividade
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Vamos lembrar?
Celebramos o que aprendemos!
O que a Bíblia diz: Este é o dia da vitória de Deus, o SENHOR; que seja para nós um dia de felicidade 
e alegria! (Salmos 118.24)
O que o ECA diz: 

Depois de tudo que você conheceu sobre os direitos e deveres e como Deus se preocupa com você, 
desenhe ou conte uma história com o que você aprendeu.
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Escreva três coisas boas relacionadas às lições na mochila, e três coisas que descartaria no cesto de lixo.

Tenho direitos que devem ser respeitados e deveres que cabe a mim cumprir!  E o mais importante, 
Deus deseja que eu cresça e me desenvolva sendo amado e cuidado por Ele.

Tema 12
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Anotações
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