Lição da Escola Sabatina

Meus versos para decorar

ROL DO BERÇO
Ano A

SERVIÇO
ERVIÇO:: Somos pequenos ajudantes de Deus.

Lição

1

Julho

3o

Trimestre

“O [menino] Samuel
servia ao Senhor.”
1 Samuel 3:1, ARA.

GRAÇA: Significa pertencer a Deus.
“O meu Deus [...] dará
tudo o que vocês precisam.”
Filipenses 4:19, NTLH.

Lição

2

Agosto

COMUNIDADE: Significa cuidar uns dos outros.

Lição

3

Setembro

“Sejam [...] bondosos uns
para com os outros.”
1 Tessalonicenses 5:15, NVI.
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Alimento
para Elias
Verso para decorar:
“O meu Deus [...] dará tudo o que
vocês precisam.” Filipenses 4:19, NTLH.

Lição

2

Agosto

Mensagem:
Deus cuida de nossas necessidades.
Objetivo: Pais, no fim do mês a criança deverá:
• Saber que Deus cuida dela.
• Sentir-se agradecida porque Deus cuida dela.
• Responder louvando a Deus por cuidar dela.

Marta Irokawa

Referências: 1 Reis 17:1-6; Os Ungidos, p. 51-56.

M

ei Ling está olhando os filhotinhos de passarinho.
A mamãe passarinho está trazendo alimento
para seus filhotinhos. Há muito tempo
um pássaro trouxe alimento para
um homem.
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D

eus disse: “Não vai
chover durante três

anos!” (Contar até três nos
dedinhos da criança.)
O rei Acabe (mostrar o rei
na gravura) estava zangado
com Deus. Ele também
estava muito zangado com
Elias. (Apontar para Elias.)
Elias é amigo de Deus.
Corra, Elias, corra! O rei está
procurando você. (Proteger
os olhos com a mão; olhar
de um lado para outro.)
Corra para a mata, Elias.

26

volta da mesa.)

Marta Irokawa
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(Correr com a criança em

Lição Rol do Berço - Agosto

27

P2

41000 – Lição rol 3 tri 2020 miolo
29January20203:54pm

ANA
Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

O

nde está Elias?
(A criança apontará

para Elias.) Ele está
escondido. Elias está
se escondendo do mau rei
Acabe. (Esconder-se com
a criança atrás de uma
cadeira e ali terminar a
leitura da história.)
O rei não pode ver Elias.
Ninguém pode ver
o amigo de Deus.
(Proteger os olhos e olhar
ao seu redor.) Mas Deus
pode ver Elias. Deus cuida
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(Bater palmas.)

Marta Irokawa
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bem do Seu amigo.

Lição Rol do Berço - Agosto
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P

sssiu! (Com o dedo
sobre a boca,

sussurrando.) Escute, escute.
O que será que Elias está
ouvindo? Ele está ouvindo
o barulhinho da água do
riacho. (Apontar para o
riacho.) Elias está ouvindo
também o barulho do vento
entre as árvores. E Deus
ouve Elias orando. (Juntar as
mãos em oração.) “Querido
Deus, por favor, cuida
de Elias.” Descanse, Elias,
descanse. Descanse perto
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Marta Irokawa
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do riacho.
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E

lias está bebendo
água. (Fazer de conta

que está bebendo.)
Elias tem muita água
para beber. Onde está o
alimento de Elias? (Apontar
para Elias e para as pedras
limpas em volta dele.)
Nenhum alimento. Não há
alimento para Elias. Não
há pão. Não há arroz. Nem
batatas. “Querido Jesus, por
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Marta Irokawa
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favor, cuida de Elias.”

Lição Rol do Berço - Agosto
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V

eja as grandes aves
pretas. Elas estão

voando no céu. (Fazer de
conta que está voando.)
Grandes aves pretas
trazem alimento para Elias.
Elas estão trazendo pão.
(Fazer de conta que está
comendo.) Ah! Pão gostoso
para Elias comer. (Juntar as
mãos em oração.) “Muito
obrigado pelo pão.
Muito obrigado, Senhor,
por enviar as grandes
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aves pretas.”
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É

hora de dormir. Elias se
ajoelha e conversa com

Deus. (Ajoelhar-se com a
criança e fechar os olhos.)
“Muito obrigado, Senhor,
por esse lugar seguro.
Muito obrigado pela água.
Obrigado pelas grandes
aves pretas e pelo alimento.
Muito obrigado porque o
Senhor me ama. Amém.”
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Marta Irokawa
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(Abraçar a criança.)

Lição Rol do Berço - Agosto
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C

ada manhã e cada
noite, as grandes aves

voam até Elias. (Fazer de
conta que está voando.)
Grandes aves trazem pão
para o amigo de Deus. Faz
um, dois, três anos que não
chove. (Contar nos dedos
da criança.) As árvores
estão secas. (Apontar para
uma folha seca.) A água
do riacho secou. (Tentar
beber em um copo vazio.)
Mas Elias está seguro. Deus
cuidou bem de Seu amigo.
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O Senhor ama Elias.
E o Senhor me ama
também.”
Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Agosto

“Muito obrigado, Jesus.

Lição Rol do Berço - Agosto
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Fazer e dizer
Considerar as sugestões de atividades para cada
dia da semana. Escolher a que for mais apropriada
para a fase de desenvolvimento da criança. Repetir
a atividade com frequência.

Marta Irokawa
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Segunda-feira
• Observar a chuva. Andar pelo quintal depois da chuva e observar como a terra absorve a água da chuva. Cantar “Linda Chuva”, CD Tempo de Louvar, Rol-Ano A, faixa 61.

Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Agosto

Domingo
• Brincar de esconder, como se fosse Elias se escondendo do rei Acabe.
• Olhar gravuras de pássaros em livros e procurar
um corvo.
• Na hora do banho, jogar
água na criança e falar acerca
de como Deus envia a chuva.
• Fazer uma caminhada
e dizer o nome de todas as
coisas que precisam de água
para crescer.

• Deixar a criança andar com uma sombrinha
na chuva.
• Olhar gravuras de
bombeiros, policiais, etc., e
explicar como eles cuidam
da nossa segurança.

-

Marta Irokawa

.

Marta Irokawa
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Quarta-feira
• Observar os diferentes tipos de pão na padaria. Deixar que a criança escolha o que preferir.
• Permitir que a criança ajude a fazer pão.
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Terça-feira
• Fazer de conta que você é um pássaro que voa, levando um biscoito no bico para a criança. Deixar que ela
faça o mesmo.
• Beber um copo de
água e explicar como a
água faz bem ao nosso
corpo.
• Passear à beira de
um rio ou riacho e falar
como Elias deve ter vivido junto ao riacho.
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C. Q.

R. F.

• Visitar um aviário, zoológico ou casa de venda de animais para ver diferentes tipos
de pássaros.
Quinta-feira

Marta Irokawa
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Sexta-feira
• Pedir que a criança faça de conta que está correndo, dormindo,
brincando, comendo, etc., enquanto
você pergunta: “Deus está cuidando
de você?” Depois, responder: “Sim.

Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Agosto

• Utilizar panelas, tampas
e colheres para fazer música
para louvar a Deus.
• Deixar a criança fazer de
conta que é mãe ou pai, brincando com uma boneca.
• Procurar a gravura de um
anjo e falar sobre como eles
cuidam de nós.
• Cantar “Deus Cuida Bem
de Mim”, CD Tempo de Louvar,
Rol-Ano A, faixa 35.

Deus está cuidando de mim.” Cantar “Cristo Sempre Cuida”, CD Tempo de Louvar, Rol-Ano A, faixa 42.
• Repetir várias vezes com
a criança o verso para decorar.
• Ajudar a criança a fazer
uma oração agradecendo a
Deus pela família.
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V ERSO

PARA DECORAR :

“O meu Deus [...] dará
tudo o que
vocês precisam.”

Marta Irokawa

Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Agosto

Filipenses 4:19, NTLH.
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