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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:
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Que ri dos ami gos:

Estas lições oferecem oportunidades para vocês ajudarem seus fi lhos a usar a Bí-
blia 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 com-
partilhem 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, Ado-
ração, 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 tam-
bém. 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



AS LIÇÕES DE UM A CINCO NOS FALAM QUE 
DEUS NOS DÁ HABILIDADES PARA SERVIR.

1  Os amigos de Jesus O conhecem bem.
2  A oração nos prepara para o serviço.
3   Deus nos dá habilidades para servi-Lo.
4   Deus nos concede dons a fi m de 

 ajudarmos outras pessoas.
5   Quando organizamos nossos dons, 

servimos melhor a Deus.

AS LIÇÕES DE SEIS A NOVE NOS ENSINAM QUE 
DEUS NUNCA DEIXA DE NOS AMAR.

6  Deus nunca deixa de nos amar.
7  O amor de Deus é como luz nas trevas.
8   A graça de Deus inclui todas as pessoas.
9   Deus nos envia como mensageiros de Sua 

graça.

AS LIÇÕES DE DEZ A TREZE NOS DIZEM QUE 
PERTENCEMOS À FAMÍLIA DE DEUS.

10   Deus deseja que todos se unam à Sua 
família.

11  Posso amar pessoas diferentes de mim.
12   As pessoas da família de Deus são 

honestas.
13   Eu pertenço à família de Deus, não importa 

o que aconteça.
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UM NOVO DISCÍPULO

Muita coisa havia
acontecido nas úl-
timas seis sema-
nas. Os discípulos 

ainda sentiam pânico, e o 
medo tomava conta deles. 
Eles haviam fugido do jar-
dim quando os soldados 
prenderam Jesus. E eles O 
tinham visto morrer. Ao 
fecharem os olhos, quase 
podiam ouvir a multidão 
gritando: “Crucifi que-O!”

Você já perdeu um amigo? 
Alguém que mudou para 
longe ou foi para outra 
escola? Muito tempo 
atrás, um dos amigos de 
Jesus escolheu traí-Lo. 
Esse discípulo, Judas, 
tirou a própria vida. Os 
outros discípulos e amigos 
escolheram alguém para 
fi car no lugar de Judas. 
Vamos descobrir como foi. 

4 de julho

1
 VERSO PARA 

DECORAR

Vocês [...] 
serão Minhas 

testemunhas em 
Jerusalém, em 
toda a Judeia e 
Samaria, e até 
os confi ns da 

Terra.
Atos 1:8.

MENSAGEM

Os amigos 
de Jesus O 

conhecem bem.

8

Nunca esqueceriam o vazio da-
quele sábado depois da morte de 
Jesus. Visitantes tinham vindo a 
Jerusalém à procura de Jesus para 
apenas serem informados de que 
Ele havia sido crucificado. Todos se 
sentiam paralisados.

No domingo de manhã, a luz da es-
perança começou a brilhar novamente. 
As mulheres irromperam salão acima, 
gritando: “Jesus está vivo!” Parecia ina-
creditável. A princípio, não puderam 
acreditar nas boas-novas. Então, Jesus 
lhes apareceu.

Durante as poucas semanas passa-
das, eles despenderam tempo juntos 
ouvindo e aprendendo mais sobre o 
Mestre. Poucos dias antes, tinham ido 
com Jesus ao Monte das Oliveiras. 
Ali, Ele lhes deu a promessa: “Espe-
rem em Jerusalém até Eu lhes enviar o 
Espírito Santo. Ele os guiará e os con-
solará.” Então, viram Jesus subir no 
ar. Olharam fi rmemente para cima, 
tentando vê-Lo pela última vez.

Cada dia, depois dessa ocasião, 
os discípulos e outros crentes se reu-
niam em uma grande sala. Eles con-
versavam sobre as coisas que Jesus 
lhes ensinara, e oravam juntos.

Certo dia, cerca de 120 crentes es-
tavam reunidos ali. Pedro se levantou. 
Todos fi caram silenciosos quando ele 
começou a falar. Ele lhes relembrou 
o trabalho que Jesus lhes dera. “Vo-
cês [...] serão Minhas testemunhas 
em Jerusalém”, Jesus tinha dito, “em 
toda a Judeia e Samaria, e até os con-
fi ns da  Terra.” Atos 1:8. “Digam às 
pessoas que Eu as amo. Digam-lhes 
que Eu vim para  salvá-las de seus pe-
cados.” Sim, era tempo de espalhar as 
 boas-novas através do mundo.
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os discípulos e outros crentes se reu-
niam em uma grande sala. Eles con-
versavam sobre as coisas que Jesus 
lhes ensinara, e oravam juntos.

Certo dia, cerca de 120 crentes es-
tavam reunidos ali. Pedro se levantou. 
Todos ficaram silenciosos quando ele 
começou a falar. Ele lhes relembrou 
o trabalho que Jesus lhes dera. “Vo-
cês [...] serão Minhas testemunhas 
em Jerusalém”, Jesus tinha dito, “em 
toda a Judeia e Samaria, e até os con-
fins da  Terra.” Atos 1:8. “Digam às 
pessoas que Eu as amo. Digam-lhes 
que Eu vim para  salvá-las de seus pe-
cados.” Sim, era tempo de espalhar as 
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– Judas morreu – continuou Pe-
dro. – Precisamos escolher alguém 
para ocupar seu lugar.

As outras pessoas conversaram um 
pouquinho, mas abanaram a cabeça.

Pedro continuou:
– Deve ser alguém que tenha 

andando com Jesus durante todo o 
tempo em que Ele ficou conosco.

Pedro queria alguém que tivesse 
seguido a Jesus desde que João O 
batizara. Alguém que soubesse que 
Jesus tinha sido levado novamen-
te para o Céu, que contasse para as 
pessoas sobre o amor de Jesus, e de 
como Ele havia morrido por eles.

As pessoas na sala concordaram. 
Logo, duas sugestões foram feitas: 
um homem chamado José e outro 
por nome Matias. Era uma decisão 
difícil. Eles oraram juntos: “Senhor, 
Tu sabes os pensamentos de todos. 
Mostra-nos quem destes dois, Tu es-
colheste. Quem servirá para ocupar 
o lugar de Judas?”

Naquele tempo, era comum lan-
çar sortes. Uma das maneiras era usar 
duas varas, uma longa e uma curta, 
para resolver como agir. Não sabemos 
qual método eles usaram, mas Matias 
foi escolhido para ocupar o lugar de 
Judas. Daquele dia em diante, Ma-
tias serviria com os outros discípulos. 
Falaria ao mundo sobre Jesus e Seu 
amor por todos.

Atualmente, Jesus ainda precisa 
de discípulos que O sigam – pessoas 
que O conheçam e O sirvam. Pes-
soas que falem aos outros sobre Seu 
amor e como Ele veio para salvá-las.

Você falará aos outros sobre Jesus?  
Referências: Atos 1; O Libertdor, p. 476-479; Os Em-
baixadores, p. 17-20.
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Atividades diárias

10

Leia e comente Mateus 4:18, 
19 com a família. O que Jesus dis-
se que Seus novos amigos fi zessem? 

Troquem ideias sobre um pro-
jeto familiar para servir outras 
pessoas. Comece a planejar como 
colocar o projeto em ação. Peça a 
Deus que abençoe seu projeto.

Antes de orar, cantem juntos 
“Tal Qual Jesus”, CD  Tempo de 
Louvar, Primários-Ano A, faixa 11. 

Com sua família, leia e comente 
Atos 1:1-11. Em um mapa bíblico, 
procure Jerusalém, Judeia e Sama-
ria. Onde mais Jesus disse aos dis-
cípulos que testemunhassem sobre 
Ele? Desenhe 11 círculos. (Use uma 
moeda para traçá-los.) Desenhe o 
rosto dos discípulos enquanto ob-
servavam Jesus indo para o Céu.

A altura do Monte das Olivei-
ras é de 820 metros. Você será ca-
paz de descobrir um lugar perto de 
sua casa que tenha mais ou menos 
essa altura?

Faça uma oração de agradeci- 
mento a Deus por ter enviado Je-
sus e porque Ele logo voltará. 

DOMINGO
5 DE JULHO

SEXTA 
10 DE JULHO

Durante o culto familiar de 
hoje, leia e comente Atos 1:12-26.

Leia Mateus 27:7, 8 para des-
cobrir o que aconteceu com o di-
nheiro que os sacerdotes deram a 
Judas. Judas não escolheu servir a 
Deus. E você, o que escolhe?

Peça a Deus que ajude você a 
encontrar maneiras de servi-Lo. 

SEGUNDA
6 DE JULHO

TERÇA
7 DEJULHO

Durante o culto familiar de 
hoje, leia e comente Lucas 24:36-
53. Os discípulos adoraram a 
Deus. Pergunte aos familiares: De 
quantas bênçãos vocês conseguem 
se lembrar?

Peça a um adulto que lhe diga 
um modo pelo qual ele serve a Deus.

Agradeça a Deus as bênçãos 
recebidas.

chacoalhe bem. 
Retire os papéis eQUARTA

8 DE JULHO

SÁBADO 

4 DE JULHO

Durante o culto de hoje, reca-
pitule e comente Atos 1 com os 
familiares. Encenem as diferentes 
partes da história.

Ajude a família nos preparati-
vos para o sábado.

Cantem alguns cânticos de lou-
vor. Então, peça a Deus que esteja 
com vocês em Seu dia especial.

Jesus caminhou com Seus dis-
cípulos para um pequeno monte 
antes de subir ao Céu. Se possível, 
dê uma caminhada até um peque-
no monte. Olhe para as diferentes 
formações de nuvens. Elas o fazem 
lembrar alguma coisa?

Escreva cada palavra de seu verso 
para decorar em um pedaço diferen-
te de papel. Coloque os papéis em 
um recipiente e o chacoalhe bem. 
Retire os papéis e os coloque na or-
dem certa. Se for necessário, use a 
Bíblia. Faça uma oração de agrade-

cimento pela esperança de 
um dia vivermos no 

Céu com Jesus.
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Exercício UNIDOS EM SERVIÇO

Você já discutiu com seu 
melhor amigo ou amiga? 
Como você se sentiu depois 
da discussão? Isto mudou o 
que você sentia a respeito 
de seu amigo ou amiga? 
Foi fácil fazer coisas juntos 
depois do que aconteceu? 
Os discípulos de Jesus 
frequentemente discutiam. 
Leia a história para descobrir 
como eles mudaram.

Use o código para descobrir os nomes dos dois homens indicados para ocupar 
o lugar de Judas que tinha sido um dos discípulos de Jesus. Depois, circule o nome 
do homem escolhido.
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Vocês [...] serão 
Minhas testemunhas 
em Jerusalém, em 

toda a Judeia e 
Samaria, e até os 

confi ns da Terra.  
ATOS 1:8.




