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E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

VERSO PARA 
DECORAR

 Estou com 
você e cuidarei 
de você, aonde 

quer que vá.   

Gênesis 28:15

MENSAGEM

 Eu pertenço à 
família de Deus, 
não importa o 
que aconteça.

26 de setembro

13Pinte cada quadrado que tenha um pontinho para descobrir o que estava 
faltando quando Jacó levou o alimento a Isaque.

E saú e Jacó, os gêmeos de 
Rebeca e Isaque, nunca 
haviam sido amigos. Eles 
nunca haviam gostado 

muito um do outro. Mas a si-
tuação piorou muito quando
Jacó enganou o pai para po-
der receber a bênção especial. 
A bênção que Esaú deveria ter 
recebido.

Esaú estava muito zangado 
com Jacó. Estava fazendo pla-
nos de matá-lo! Assim, sua mãe 

Você já se sentiu 
sozinho? Ou houve 
uma ocasião em que 
não havia ninguém 
com quem conversar? 
Foi assim que Jacó se 
sentiu quando teve que 
deixar o lar. Então, Deus 
compartilhou com ele um 
momento muito especial. 
Depois disso, Jacó nunca 
mais se sentiu sozinho.
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ANJOS EM UMA ESCADA
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resolveu enviar Jacó para a casa de 
Labão, irmão dela.

– Fique com seu tio por algum 
tempo, Jacó. Dê algum tempo para 
Esaú esfriar sua ira – Rebeca disse 
tristemente. O que ela não sabia era 
que nunca mais veria Jacó.

Então, Jacó começou a longa via-
gem para o lar de Labão. O irmão de 
sua mãe, o tio Labão, morava muito 
longe dos pais de Jacó. Eram cerca 
de 830 quilômetros a ser percorridos 
através de um país estranho e peri-
goso. Jacó sentia-se completamente 
sozinho e amedrontado. Não tinha 
servos para protegê-lo dos animais 
selvagens ou de ladrões. Ele não es-
tava acostumado a dormir em solo 
endurecido. Ele andava o mais rápido 
que podia. Sabia que estava fugin-
do por sua vida. Sabia que seu irmão 
queria matá-lo.

Em um ou dois dias, Jacó chegou a 
um lugar muito especial – um lugar san-
to. Seu avô, Abraão, certa vez construíra 
ali um altar para adorar a Deus. Jacó 
estava muito cansado naquela noite. Po-
deria, talvez, nem saber que estivesse em 
um lugar especial. Ele apenas se enrolou 
em sua manta e deitou-se para 
dormir, com a cabeça apoiada 
em uma pedra.

Naquela noite, Jacó teve 
um sonho singular. Não foi um 
sonho comum, mas um sonho 
especial vindo de Deus. Jacó viu 
uma enorme escadaria. Ela ia 
da Terra ao Céu. Jacó viu anjos 
subindo e descendo a escada. 
E bem no topo, Jacó viu o Se-
nhor! O Senhor sorriu para Jacó 
e lhe disse:

“Eu sou o Senhor, o Deus de 
[...] Abraão e [...] de Isaque [...]. 

Estou com você e cuidarei de você, 
aonde quer que vá; e o trarei de volta 
a esta terra. Não o deixarei.” Gênesis 
28:13-15.

Jacó sentou-se e olhou em volta. 
“O Senhor está aqui!” ele exclamou. 
“Ele está neste lugar, e eu não sabia!”

Quando Jacó acordou na manhã 
seguinte, fazia frio. As estrelas estavam 
começando a desaparecer ao longe, e o 
Sol começava a brilhar no céu orien-
tal. Jacó desejava fazer algo para mar-
car aquele lugar especial. O próprio 
Senhor lhe falara ali. Assim, tomou a 
pedra que havia usado como travessei-
ro e a colocou verticalmente no solo. 
Derramou óleo sobre ela e a dedicou 
a Deus. Então, chamou aquele lugar 
especial de Betel, “Casa de Deus”.

Depois, Jacó prosseguiu sua jorna-
da com alegres pensamentos. Não mais 
temia o irmão. Não tinha medo de ani-
mais selvagens nem de ladrões. Ele sa-
bia, com toda a certeza, que o Senhor 
estava com ele. O Senhor o protegia. 
Deus lhe afi rmara isso!
Referências: Gênesis 28:10-22; Os Escolhidos, p. 104-107.

Atividades diárias

Durante o culto familiar, leia e 
comente Gênesis 28:10-15. Fale 
sobre as diferentes maneiras pelas 
quais Deus fala a você. Depois, 
peça a Deus que ajude você a ouvir 
Sua voz.

Desenhe e recorte a forma de 
uma escada em papel. Escreva nos 
degraus o verso para decorar. Use-a 
para ensinar o verso à sua família.

Suba alguns degraus e imagine 
que você está subindo a escada de 
Jacó ao Céu.

SEGUNDA
28 DE SETEMBRO

Jacó andou cerca de 830 quilô-
metros até à casa de seu tio Labão. 
Dê um passeio com sua família 
hoje. Calcule a distância percorri-
da. Divida-a por 830. Quantas ve-
zes sua família teria que caminhar 
essa distância para percorrer os 
830 quilômetros que Jacó andou?

Ao caminhar, imagine os sen-
timentos de Jacó. Experimente 
expressar alegria, ansiedade, tris-
teza, cansaço. Peça que seus fa-
miliares procurem adivinhar seus 
sentimentos. É sempre bom fugir 
quando coisas más acontecem?

Faça uma oração de agradeci-
mento a Deus por acompanhar 
vocês no passeio.

SÁBADO

29 DE SETEMBRO
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SÁBADO 

26 DE SETEMBRO
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Estou com você e cuidarei de você, 
aonde quer que vá; e o trarei de volta 
a esta terra. Não o deixarei.” Gênesis 
28:13-15.

Jacó sentou-se e olhou em volta. 
“O Senhor está aqui!” ele exclamou. 
“Ele está neste lugar, e eu não sabia!”

Quando Jacó acordou na manhã 
seguinte, fazia frio. As estrelas estavam 
começando a desaparecer ao longe, e o 
Sol começava a brilhar no céu orien-
tal. Jacó desejava fazer algo para mar-
car aquele lugar especial. O próprio 
Senhor lhe falara ali. Assim, tomou a 
pedra que havia usado como travessei-
ro e a colocou verticalmente no solo. 
Derramou óleo sobre ela e a dedicou 
a Deus. Então, chamou aquele lugar 
especial de Betel, “Casa de Deus”.

Depois, Jacó prosseguiu sua jorna-
da com alegres pensamentos. Não mais 
temia o irmão. Não tinha medo de ani-
mais selvagens nem de ladrões. Ele sa-
bia, com toda a certeza, que o Senhor 
estava com ele. O Senhor o protegia. 
Deus lhe afi rmara isso!
Referências: Gênesis 28:10-22; Os Escolhidos, p. 104-107.

Atividades diárias

Durante o culto familiar, leia e 
comente Gênesis 28:10-15. Fale 
sobre as diferentes maneiras pelas 
quais Deus fala a você. Depois, 
peça a Deus que ajude você a ouvir 
Sua voz.

Desenhe e recorte a forma de 
uma escada em papel. Escreva nos 
degraus o verso para decorar. Use-a 
para ensinar o verso à sua família.

Suba alguns degraus e imagine 
que você está subindo a escada de 
Jacó ao Céu.

SEGUNDA
28 DE SETEMBRO

DOMINGO
27 DE SETEMBRO

Com seus familiares, leia e 
comente Gênesis 28:16-22. Por 
que Jacó fi cou contente? O que 
ele prometeu a Deus, que faria? 
Peça que seus familiares deitem 
no chão durante alguns minutos. 
Pergunte: Será que Jacó dormiu 
confortavelmente no solo duro?

Pergunte aos familiares: A que 
horas vocês costumam ir para a 
cama? A que horas vocês costu-
mam levantar-se? 

Quantas horas, então, vocês dor-
mem? Peça a Deus que 
cuide de seus fami-
liares enquanto 
dormem.

Jacó usou 
uma pedra como 
travesseiro. Sinta a 
maciez de seu tra-
vesseiro. Então, 
substitua-o por 
um livro. O que você 
acha de repousar a cabeça 
sobre um livro? 

Jacó andou cerca de 830 quilô-
metros até à casa de seu tio Labão. 
Dê um passeio com sua família 
hoje. Calcule a distância percorri-
da. Divida-a por 830. Quantas ve-
zes sua família teria que caminhar 
essa distância para percorrer os 
830 quilômetros que Jacó andou?

Ao caminhar, imagine os sen-
timentos de Jacó. Experimente 
expressar alegria, ansiedade, tris-
teza, cansaço. Peça que seus fa-
miliares procurem adivinhar seus 
sentimentos. É sempre bom fugir 
quando coisas más acontecem?

Faça uma oração de agradeci-
mento a Deus por acompanhar 
vocês no passeio.

SÁBADO

29 DE SETEMBRO
SÁBADO 

26 DE SETEMBRO
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E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

Atividades diárias

76

QUINTA
1o DE OUTUBRO

SEXTA
2 DE OUTUBRO

Durante o culto familiar, leiam 
juntos Gênesis 28:10-22. Faça o 
papel de Jacó ao encenar a histó-
ria para seus familiares. Peça que 
alguém diga as palavras de Deus. 
Mencione três coisas que você 
aprendeu desta história. Peça aos 
membros de sua família que men-
cionem também alguma coisa.

Entoem cânticos de louvor, 
depois digam juntos o verso para 
decorar. Agradeçam a Deus Suas 
promessas.

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Provérbios 3:5, 6. O que 
este texto signifi ca para você e seus 
familiares? Peça permissão para ver 
sua certidão de nascimento. O que 
ela lhe diz? O que as pessoas fazem 
quando se unem à igreja? Que es-
pécie de certifi cado elas recebem? 
Peça que um adulto lhe mostre seu 
certifi cado de membro da igreja.

Faça um modelo de anjo para 
lembrar-se de que Deus envia anjos 
para nos ajudar. Mostre o anjo aos 
seus familiares.

Cante um hino de louvor. Faça 
uma oração de agradecimento a 
Deus pelas histórias bíblicas que 
nos ensinam sobre Suas promessas.

QUARTA
30 DE SETEMBROTERÇA

29 DE SETEMBRO

Com seus familiares, leia e co-
mente a promessa de Deus em 
Josué 1:9. É também uma promes-
sa para vocês? Como a família de 
Deus é diferente da família do lar? 
(Por exemplo: A família de Deus é 
maior: na família de Deus, as pes-
soas escolhem pertencer a ela.)

Faça um cartão para um amigo 
ou amiga. Demonstre-lhe alegria 
por ele ou ela pertencer à família 
de Deus.

Dê graças a Deus por pertencer 
à Sua família.

Ajude Jacó a encontrar o caminho, através do país estranho, até o lugar santo 
que ele chamou de Betel. Escreva o que Betel signifi ca.

Compartilhe a história da lição 
com sua família. Quanto Jacó disse 
que daria como oferta de agradeci-
mento a Deus? Comente como sua 
família pode dar uma oferta de agra-
decimento a Deus. A oferta precisa 
ser dinheiro? Que projeto especial 
seus familiares podem fazer?

Conte o número de degraus que 
há nas escadas de sua casa. 
Imagine um anjo em cada 
degrau. Como seria tal cena?

Agradeça a Deus Seus 
anjos protetores.
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Exercício

E U M S B M O E R Q A U E E U R O E D -
M E S S U A A P F O A N M T Í E L D I E A

 No princípio Deus 
criou os céus e a Terra.  

GÊNESIS 1:1.

Atividades diárias

Durante o culto familiar, leiam 
juntos Gênesis 28:10-22. Faça o 
papel de Jacó ao encenar a histó-
ria para seus familiares. Peça que 
alguém diga as palavras de Deus. 
Mencione três coisas que você 
aprendeu desta história. Peça aos 
membros de sua família que men-
cionem também alguma coisa.

Entoem cânticos de louvor, 
depois digam juntos o verso para 
decorar. Agradeçam a Deus Suas 
promessas.

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Provérbios 3:5, 6. O que 
este texto signifi ca para você e seus 
familiares? Peça permissão para ver 
sua certidão de nascimento. O que 
ela lhe diz? O que as pessoas fazem 
quando se unem à igreja? Que es-
pécie de certifi cado elas recebem? 
Peça que um adulto lhe mostre seu 
certifi cado de membro da igreja.

Faça um modelo de anjo para 
lembrar-se de que Deus envia anjos 
para nos ajudar. Mostre o anjo aos 
seus familiares.

Cante um hino de louvor. Faça 
uma oração de agradecimento a 
Deus pelas histórias bíblicas que 
nos ensinam sobre Suas promessas.
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 Estou com 
você e cuidarei 
de você, aonde 
quer que vá.      
GÊNESIS 28:15.
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Ajude Jacó a encontrar o caminho, através do país estranho, até o lugar santo 
que ele chamou de Betel. Escreva o que Betel signifi ca.
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ServiçoComunidade
Pense em sua comunidade ao estudar estas duas páginas. Faça um desenho, 

à parte, de sua casa e onde ela estaria localizada em relação à escola, mercado e 
igreja. Depois, sublinhe cada lugar em que você pode encontrar um membro 
da família de Deus.



79

Serviço
Pense em sua comunidade ao estudar estas duas páginas. Faça um desenho, 

à parte, de sua casa e onde ela estaria localizada em relação à escola, mercado e 
igreja. Depois, sublinhe cada lugar em que você pode encontrar um membro 
da família de Deus.
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Meus versos para decorar

10  O Senhor [...] enviará Seu anjo com você e coroará de 
êxito a sua missão GÊNESIS 24:40.

11  Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
ROMANOS 12:10.

12  Não furtem. Não mintam. Não enganem uns aos outros. 
LEVÍTICO 19:11.

13  Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. 
GÊNESIS 28:15.

80

1  Vocês [...] serão Minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judeia e Samaria, e até os confi ns da Terra.           
ATOS 1:8.

2  Todos eles [os discípulos] se reuniam sempre em oração. 
ATOS 1:14.

3  Derramarei do Meu Espírito sobre todos os povos.      
ATOS 2:17.

4  Sirvam [...] de boa vontade, como servindo ao Senhor, e 
não aos homens. EFÉSIOS 6:7.

5  Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem 
efetua tudo em todos. 1 CORÍNTIOS 12:4, 6.

6  Com amor eterno Eu te amei.  JEREMIAS 31:3, ARA.

7  Este homem é Meu instrumento escolhido. ATOS 9:15.

8  Deus trata a todos de modo igual. ATOS 10:34, NTLH.

9  O Espírito Santo disse: Separem para Mim Barnabé e 
Saulo a fi m de fazerem o trabalho para o qual Eu os tenho 
chamado. ATOS 13:2, NTLH



Meus versos para decorar

81

10  O Senhor [...] enviará Seu anjo com você e coroará de 
êxito a sua missão GÊNESIS 24:40.

11  Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
ROMANOS 12:10.

12  Não furtem. Não mintam. Não enganem uns aos outros. 
LEVÍTICO 19:11.

13  Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. 
GÊNESIS 28:15.

ANOTAÇÕES

1  Vocês [...] serão Minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judeia e Samaria, e até os confi ns da Terra.           
ATOS 1:8.

2  Todos eles [os discípulos] se reuniam sempre em oração. 
ATOS 1:14.

3  Derramarei do Meu Espírito sobre todos os povos.      
ATOS 2:17.

4  Sirvam [...] de boa vontade, como servindo ao Senhor, e 
não aos homens. EFÉSIOS 6:7.

5  Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem 
efetua tudo em todos. 1 CORÍNTIOS 12:4, 6.

6  Com amor eterno Eu te amei.  JEREMIAS 31:3, ARA.

7  Este homem é Meu instrumento escolhido. ATOS 9:15.

8  Deus trata a todos de modo igual. ATOS 10:34, NTLH.

9  O Espírito Santo disse: Separem para Mim Barnabé e 
Saulo a fi m de fazerem o trabalho para o qual Eu os tenho 
chamado. ATOS 13:2, NTLH
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