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LANÇAMENTOS

Seu Zé das Couves
Filho mais velho de uma família humilde, Zé 
não tinha vergonha de ajudar o pai a cultivar 
e vender verduras na vizinhança, tudo isso 
sem se importar com zombarias de meninos 
de sua idade. O garoto não sabia, mas estava 
se preparando para um futuro melhor.

Duda e a Turma dos Dentes
Ir ao dentista pode ser uma verdadeira 
aventura. Duda fi cou sem palavras ao se 
deparar com uma surpresa no consultório 
da dentista. Com este livro, a criança 
vai entender a função de cada dente e a 
importância da higiene bucal.
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Esta lição pertence a 

Telefone

Preparamos as lições da Escola Sabatina com muito carinho e 
especialmente para você. Desejamos que você saiba mais a 
respeito de Deus e de Seu amor por você e sua família. É isso 

que Deus quer também. Ele deseja que você saiba o quanto Ele o ama. 
Jesus almeja ser seu Amigo especial para sempre. Deseja que você O 
conheça, que saiba tudo sobre Ele. Jesus também quer que você seja 
amigo Dele.

À medida que você aprender mais sobre o amor de Deus nas lições, 
pense em maneiras de demonstrar seu amor por Ele. Você sabe cantar 
um hino de louvor? Sabe dizer-Lhe, nas suas orações, quão maravi-
lhoso Ele é? É capaz de demonstrar Seu amor aos membros de sua 
família? Aos amigos e vizinhos?

Nossa oração é que Deus tenha sempre um lugar especial em seu 
coração.

Os Editores

Querido 
amiguinho ou 
amiguinha:



Queridos amigos:

Estas lições oferecem oportunidades para vocês ajudarem seus fi lhos a usar a Bíblia 
e saber que os temas vêm da Palavra de Deus. As emocionantes histórias ligam 
a maravilhosa Graça de Deus à vida diária dos fi lhos. Contudo, eles precisam de 

VOCÊS para dar vida a estas lições no lar. Planejem, agora, separar tempo para estudá-las, 
diariamente, com os fi lhos. Durante o culto familiar, leiam juntos as histórias e compartilhem 
a alegria de fazer as atividades fundamentadas na Bíblia. Lembrem-se de que as lições 
serão estudadas primeiro na Escola Sabatina e depois recapituladas em casa.

O Elo da Graça é desenvolvido em torno de quatro importantes conceitos: Graça, 
Adoração, Comunidade e Serviço – todos são muito importantes para o crescimento cristão. 
Em outras palavras, as lições ensinam o seguinte: Graça – Jesus me ama; Adoração – Eu 
amo Jesus; Comunidade – Nós amamos uns aos outros; e Serviço – Eu amo você também. 
Cada mês, a ênfase é colocada em um desses aspectos, mas a Graça é o fi o que corre 
através de cada lição e as enlaça para formar um todo completo.

Que Deus abençoe vocês e seus fi lhos ao aprenderem mais sobre Ele!

Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral
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AS LIÇÕES DE UM A CINCO NOS FALAM QUE 
DEUS DESEJA QUE MOSTREMOS AOS 

OUTROS QUANTO ELE NOS AMA.

1   Mostramos que amamos a Deus quando 
servimos os outros.

2   Podemos ajudar os outros a carregar seus 
fardos.

3   Servimos a Deus quando compartilhamos 
Seu amor.

4   Servimos a Deus quando falamos aos 
outros sobre Jesus.

5   Servimos a Deus quando cuidamos dos 
outros.

AS LIÇÕES DE SEIS A NOVE NOS ENSINAM QUE 
MOSTRAMOS AMOR QUANDO TRABALHAMOS 

JUNTOS EM NOSSA COMUNIDADE.

6   As pessoas da família de Deus desejam 
fazer Sua vontade.

7   As pessoas da família de Deus trabalham 
juntas.

8   As pessoas da família de Deus esperam por 
Ele, pacientemente, juntas.

9   As pessoas da família de Deus se regozijam 
porque Ele cuida delas.

AS LIÇÕES DE DEZ A TREZE NOS DIZEM 
QUE ADORAMOS A DEUS 

QUANDO SOMOS OBEDIENTES A ELE.

10   Adoramos a Deus quando nos alegramos 
com a guarda do sábado.

11   Adoramos a Deus quando temos fé Nele.
12   Adoramos a Deus quando escolhemos 

obedecer-Lhe.
13   Adoramos a Deus quando seguimos Suas 

instruções.
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ESPERAR PACIENTEMENTE

A espera começava o dia 
de Noé, de sua famí-
lia e todos os animais 
que estavam dentro 

da arca. Deus enviara um anjo 
para fechar a porta da arca. Eles 
esperaram dentro da arca du-
rante sete dias antes que acon-
tecesse alguma coisa. Quando 
fi nalmente aconteceu, foi algo 
grande! A Bíblia diz: “Todas as 
fontes das grandes profunde-
zas jorraram, e as comportas do 

Você já permaneceu dentro de 
casa por causa de dias e dias 
de chuva? Quando as pessoas 
precisam permanecer dentro 
de casa durante longo tempo, 
elas se tornam ansiosas e 
inquietas. Ficam irritadiças. 
Querem ver ou fazer alguma 
coisa – qualquer coisa. 
Noé e sua família devem 
ter-se encaixado no pior 
desses casos.

23 de maio

8
 VERSO PARA 

DECORAR

 E não nos 
cansemos de 

fazer o bem, pois 
no tempo próprio 

colheremos, 
se não 

desanimarmos.   
Gálatas 6:9.

MENSAGEM

As pessoas da 
família de Deus 
esperam por Ele, 
pacientemente, 

juntas.

46

céu se abriram” (Gênesis 7:11). Água 
descia das nuvens, e também borbu-
lhava do solo!

As coisas estavam difíceis na arca. 
Quase todos os animais tinham que 
ser acalmados, alimentados, e além de 
tudo, ser limpos. Algumas dessas coisas 
não eram fáceis de serem feitas em um 
barco sendo jogado para cima e para 
baixo, nas furiosas águas do dilúvio. 
Também não era fácil limpar o am-
biente e, por isso, talvez o cheiro não 
fosse muito agradável.

Deus havia prometido a Noé que 
Ele protegeria a arca durante o dilúvio. 
E Ele protegeu. Seus anjos mantiveram 
a arca na superfície das águas, não per-
mitindo que ela afundasse. 

Depois de 40 dias, a chuva fi nalmente 
parou. Noé e sua família devem ter pen-
sado: “Quando é que poderemos deixar 
com segurança a arca?” Entretanto, du-
rante mais cinco meses o vento ainda so-
prava e as ondas arremessavam a arca de 
um lado para o outro. Então, o Senhor 
fez a arca parar em um ponto protegi-
do nas montanhas de Ararate. Deus fez 
soprar um vento para secar as águas do 
dilúvio. Dois meses e meio mais tarde, 
Noé e sua família puderam ver o topo das 
montanhas junto da arca.

Por essa época, eles haviam per-
manecido na arca cerca de oito meses. 
Deviam estar cansados de alimentar os 
animais e retirar estrume dia após dia. 
Eles ainda continuavam fazendo seu 
trabalho e esperando. 

Para descobrir se a terra estava seca, 
Noé soltou um corvo. Você pode ima-
ginar como todas as pessoas da arca 
prestaram atenção enquanto o corvo 
voou e se distanciou? Mas, fi nalmente, 
ele retornou para a arca. Não tinha en-
contrado lugar seco para fi car.
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ESPERAR PACIENTEMENTE

A espera começava o dia 
de Noé, de sua famí-
lia e todos os animais 
que estavam dentro 

da arca. Deus enviara um anjo 
para fechar a porta da arca. Eles 
esperaram dentro da arca du-
rante sete dias antes que acon-
tecesse alguma coisa. Quando 
finalmente aconteceu, foi algo 
grande! A Bíblia diz: “Todas as 
fontes das grandes profunde-
zas jorraram, e as comportas do 

céu se abriram” (Gênesis 7:11). Água 
descia das nuvens, e também borbu-
lhava do solo!

As coisas estavam difíceis na arca. 
Quase todos os animais tinham que 
ser acalmados, alimentados, e além de 
tudo, ser limpos. Algumas dessas coisas 
não eram fáceis de serem feitas em um 
barco sendo jogado para cima e para 
baixo, nas furiosas águas do dilúvio. 
Também não era fácil limpar o am-
biente e, por isso, talvez o cheiro não 
fosse muito agradável.

Deus havia prometido a Noé que 
Ele protegeria a arca durante o dilúvio. 
E Ele protegeu. Seus anjos mantiveram 
a arca na superfície das águas, não per-
mitindo que ela afundasse. 

Depois de 40 dias, a chuva finalmente 
parou. Noé e sua família devem ter pen-
sado: “Quando é que poderemos deixar 
com segurança a arca?” Entretanto, du-
rante mais cinco meses o vento ainda so-
prava e as ondas arremessavam a arca de 
um lado para o outro. Então, o Senhor 
fez a arca parar em um ponto protegi-
do nas montanhas de Ararate. Deus fez 
soprar um vento para secar as águas do 
dilúvio. Dois meses e meio mais tarde, 
Noé e sua família puderam ver o topo das 
montanhas junto da arca.

Por essa época, eles haviam per-
manecido na arca cerca de oito meses. 
Deviam estar cansados de alimentar os 
animais e retirar estrume dia após dia. 
Eles ainda continuavam fazendo seu 
trabalho e esperando. 

Para descobrir se a terra estava seca, 
Noé soltou um corvo. Você pode ima-
ginar como todas as pessoas da arca 
prestaram atenção enquanto o corvo 
voou e se distanciou? Mas, finalmente, 
ele retornou para a arca. Não tinha en-
contrado lugar seco para ficar.

Mais tarde, Noé soltou uma pomba. 
Também ela voltou para a arca quando 
não encontrou lugar para pousar. Uma 
semana depois, Noé novamente soltou 
a pomba. Dessa vez, ela retornou com 
uma folha nova de oliveira no bico. 
Depois de mais uma semana, Noé sol-
tou a pomba novamente. Ela não mais 
retornou. Com certeza, eles logo sai-
riam da arca!

Embora a pomba tivesse encontrado 
lugar para ficar, o solo estava ainda mui-
to molhado para pessoas. Deus sabia 
disso. Assim, não enviou o anjo para 
abrir a porta da arca. Noé e sua família 
esperaram mais cinco semanas intei-
ras! Foram semanas muito atarefadas, 
com todos os trabalhos que eles ainda 
tinham que fazer. 

Não havia nenhum quarto de hós-
pede na arca. O que havia era uma por-
ção de cheiros interessantes de animais. 
Mesmo assim, Noé e sua família agra-
deciam muito a Deus porque haviam 
entrado na arca. Estavam contentes por 
estarem juntos e dependendo uns dos 
outros. Noé e sua família esperaram lon-
go tempo para que a promessa de Deus 
fosse cumprida. Nós, também, estamos 
esperando que a promessa de Deus para 
nós seja cumprida. Filipenses 3:20 diz: 
“A nossa cidade, porém, está nos Céus, 
de onde esperamos ansiosamente o Sal-
vador, o Senhor Jesus Cristo.”

Deus nos tem dado uma família e 
amigos cristãos para nos ajudar em nossa 
espera. Ele também nos dá um trabalho 
a fazer enquanto esperamos. Deseja que 
compartilhemos Suas boas-novas. Va-
mos nos encorajar uns aos outros e tra-
balhar juntos enquanto esperamos que 
aquela maravilhosa promessa se cumpra. 

Referências: Gênesis 8:1-14; Os Escolhidos, p. 51, 56.
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Atividades diárias
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Leia a história bíblica com os fa-
miliares. Imagine que você estivesse 
com Noé na arca, pouco depois de 
Deus fechar a porta. O que você 
teria pensado durante os sete dias 
antes que a chuva começasse a cair? 
O que você teria achado de viver 
dentro da arca durante um ano?

Compartilhe com alguém o 
corvo ou a pomba que você fez na 
Escola Sabatina. Fale sobre Noé e 
sua família esperando paciente-
mente na arca. Lembre à pessoa 
que você também está esperando, 
pacientemente, o retorno de Jesus.

DOMINGO 
24 DE MAIO

O que você gostaria de pergun-
tar a Noé quando chegar ao Céu? 
Faça uma lista de perguntas para 
compartilhar com sua família du-
rante o culto.

Você conhece alguém que 
tem esperado algo durante longo 
tempo? Faça alguma coisa hoje 
para demonstrar a essa pessoa 
que você se preocupa com ela.

SEGUNDA 
25 DE MAIO

Com sua família, leia e co-
mente Gênesis 7. Descreva a 
tempestade. Quanto tempo ela 
durou? Por que todos não saíram 
da arca quando a chuva parou?

Ensine o verso para decorar 
à sua família. Diga-o o mais de-
pressa que possa, mas faça-o de 
maneira compreensível. Noé e 
sua família se cansaram?

Faça uma lista de coisas pelas 
quais temos que esperar (aniver-
sário, férias, crescer, etc.) Com-
partilhe a lista com sua família.

SÁBADO 

23 DE MAIO QUARTA 
27 DE MAIO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Gênesis 8:1-14. O que 
aconteceu depois que a chuva pa-
rou? Onde a arca tocou terra fi r-
me novamente? Procure em um 
mapa-múndi o local. Em que país 
fi ca o lugar?

Peça que sua família conte so-
bre algo que espera há longo tem-
po. Vale a pena esperar por isso?

Procure descobrir a proporção 
da terra coberta por água hoje.

SEXTA 
29 DE MAIO

TERÇA 
26 DE MAIO

Com sua família, leia Gênesis 7 
e 8:1-14. Procure calcular quan-
tos dias Noé, e sua família esti-
veram dentro da arca. Quantos 
meses ao todo?

Peça que alguém ajude você a 
procurar informações sobre corvos 
e pombas. O corvo é conhecido 
por qual característica? Atualmen-
te, o que a pomba simboliza?

Encene com a família a vida 
dentro da arca.

Calcule quantos sábados Noé 
e familiares celebraram na arca.

Cante em família “Eu Espero 
com Alegria”, CD Tempo de Louvar,
Primários-Ano A, 
faixa 21. Peça a 
Jesus que ajude 
você a ser pacien-
te enquanto espe-
ra que Ele venha.
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Leia a história bíblica com os fa-
miliares. Imagine que você estivesse 
com Noé na arca, pouco depois de 
Deus fechar a porta. O que você 
teria pensado durante os sete dias 
antes que a chuva começasse a cair? 
O que você teria achado de viver 
dentro da arca durante um ano?

Compartilhe com alguém o 
corvo ou a pomba que você fez na 
Escola Sabatina. Fale sobre Noé e 
sua família esperando paciente-
mente na arca. Lembre à pessoa 
que você também está esperando, 
pacientemente, o retorno de Jesus.

QUARTA 
27 DE MAIO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Gênesis 8:1-14. O que 
aconteceu depois que a chuva pa-
rou? Onde a arca tocou terra fi r-
me novamente? Procure em um 
mapa-múndi o local. Em que país 
fi ca o lugar?

Peça que sua família conte so-
bre algo que espera há longo tem-
po. Vale a pena esperar por isso?

Procure descobrir a proporção 
da terra coberta por água hoje.

SEXTA 
29 DE MAIO

QUINTA 
28 DE MAIO

Com sua família, leia Gênesis 7 
e 8:1-14. Procure calcular quan-
tos dias Noé, e sua família esti-
veram dentro da arca. Quantos 
meses ao todo?

Peça que alguém ajude você a 
procurar informações sobre corvos 
e pombas. O corvo é conhecido 
por qual característica? Atualmen-
te, o que a pomba simboliza?

Encene com a família a vida 
dentro da arca.

Calcule quantos sábados Noé 
e familiares celebraram na arca.

Cante em família “Eu Espero 
com Alegria”, CD Tempo de Louvar,
Primários-Ano A, 
faixa 21. Peça a 
Jesus que ajude 
você a ser pacien-
te enquanto espe-
ra que Ele venha.

Com sua família, nomeie três 
coisas que você pode fazer no lar ao 
esperar alguma coisa ou alguém.

Olhe um calendário. Quantos 
dias são doze meses? Este foi o 
tempo que a família de Noé pas-
sou na arca. O que você acha que 
fará de agora a um ano à frente?

Faça a seguinte per-
gunta aos familiares: 
Quantas correntes de 
água (rios, lagos, etc.) 
vocês se lembram?
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Exercício Exercício 
Coloque as cenas na ordem correta, numerando os círculos de 1 a 6.

 E não nos cansemos 
de fazer o bem, pois 

no tempo próprio 
colheremos, se não 
desanimarmos.  

GÁLATAS 6:9.

©
 a
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O ARCO-ÍRIS DA 
PROMESSA

Já choveu durante muitos 
dias onde você mora? Você 
se cansou de brincar dentro 
de casa? Como se sentiu 
quando, fi nalmente, viu o 
Sol brilhando? Pôde sair 
novamente ao ar livre? Se já 
aconteceu assim com você, 
poderá, então, compreender 
como Noé e sua família se 
sentiram quando, fi nalmente, 
saíram da arca.
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LANÇAMENTOS

Seu Zé das Couves
Filho mais velho de uma família humilde, Zé 
não tinha vergonha de ajudar o pai a cultivar 
e vender verduras na vizinhança, tudo isso 
sem se importar com zombarias de meninos 
de sua idade. O garoto não sabia, mas estava 
se preparando para um futuro melhor.

Duda e a Turma dos Dentes
Ir ao dentista pode ser uma verdadeira 
aventura. Duda fi cou sem palavras ao se 
deparar com uma surpresa no consultório 
da dentista. Com este livro, a criança 
vai entender a função de cada dente e a 
importância da higiene bucal.
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AMAZONAS
MANAUS
SÃO GERALDO
(92) 3304-8288 / (92) 98113-0576
Av. Constantino Nery, 1212
69050-000
manaus@cpb.com.br

BAHIA
CACHOEIRA
FADBA
(75) 3425-8300 / (75) 99239-8765
Rod. BR 101, km 197
44300-000
fadba@cpb.com.br

SALVADOR
NAZARÉ
(71) 3322-0543 / (71) 99407-0017
Av. Joana Angélica, 1039
40050-001 
salvador@cpb.com.br 

CEARÁ
FORTALEZA
CENTRO
(85) 3252-5779 / (85) 99911-0304
R. Barão do Rio Branco, 1564
60025-060 
fortaleza@cpb.com.br

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA
ASA NORTE
(61) 3321-2021 / (61) 98235-0008
SCN | Qd. 1 | Bl. A | Lj. 17/23 | Ed. Number One
70711-900
brasilia@cpb.com.br

GOIÁS
GOIÂNIA
SETOR CENTRAL 
(62) 3229-3830 
Av. Goiás, 766 | Quadra 12 | Lote 82
74020-200
goiania@cpb.com.br

MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE
CENTRO 
(67) 3321-9463 
R. Quinze de Novembro, 589
79002-140 
campo.grande@cpb.com.br

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
CENTRO
(31) 3309-0044 / (31) 99127-1392
Rua dos Guajajaras, 860
30180-100
belo.horizonte@cpb.com.br

PARÁ
BELÉM
MARCO
(91) 3353-6130
Tv. Barão do Triunfo, 3588
66095-055
belem@cpb.com.br

PARANÁ
CURITIBA
CENTRO
(41) 3323-9023 / (41) 99706-0009
R. Visc. do Rio Branco, 1335 | Loja 1
80420-210
curitiba@cpb.com.br

PERNAMBUCO
RECIFE
SANTO AMARO   
(81) 3031-9941 / (81) 99623-0043 
R. Gervásio Pires, 631
50050-070 
recife@cpb.com.br

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TIJUCA 
(21) 3872-7375 
R. Conde de Bonfi m, 80 | Loja A
20520-053
rio@cpb.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE
CENTRO
(51) 3026-3538 
R. Coronel Vicente, 561
90030-041
porto.alegre@cpb.com.br

SÃO PAULO
ENGENHEIRO COELHO
UNASP/EC
(19) 3858-1398 / (19) 98165-0008 
Rod. SP 332, km 160 | Faz. Lagoa Bonita
13445-970 – Cx. Postal 11 
unasp@cpb.com.br 

HORTOLÂNDIA
PARQUE ORTOLÂNDIA 
(19) 3503-1070 
R. Pastor Hugo Gegembauer, 656
13184-010
hortolandia@cpb.com.br

SANTO ANDRÉ
CENTRO
(11) 4438-1818
Tv. Lourenço Rondinelli, 111
09020-120
santo.andre@cpb.com.br

SÃO PAULO
MOEMA
(11) 5051-1544
Av. Juriti, 563
04520-001
moema@cpb.com.br

PRAÇA DA SÉ
(11) 3106-2659 (11) 95975-0223
Praça da Sé, 28 | 5o Andar
01001-000
se@cpb.com.br

VILA MATILDE
(11) 2289-2021 
R. Gil de Oliveira, 153
03509-020 
vila.matilde@cpb.com.br

TATUÍ
LOJA DA FÁBRICA
(15) 3205-8905
Rod. SP 127, km 106
18279-900
loja.fabrica@cpb.com.br

FADBA – CACHOEIRA, BA
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Ele está
VIVO!
Ele está
VIVO!

2O TRIMESTRE 2012 – ANO A

Lição da Escola Sabatina

2O TRIMESTRE 2020 – ANO A
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N

orueguesa 
62 
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1
   Abrir um

 centro de influência em
 Sortland, N

oruega.
2

   Estabelecer um
a igreja em
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3
   Construir um
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icósia, Chipre.
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