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.

P2

41000 – Lição rol 3 tri 2020 capa
21February20208:32am

ANA
Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

A chegada
de um bebê
Verso para decorar:
“Sejam [...] bondosos uns para com os outros.”
1 Tessalonicenses 5:15, NVI.

Lição

3

Setembro

Mensagem:
Podemos ser bondosos com os outros.
Objetivo: Pais, no fim do mês a criança deverá:
• Saber que Deus deseja que cuidemos uns dos outros.
• Sentir-se feliz por praticar boas ações para os outros.
• Responder mostrando bondade que faça outros felizes.
Referências: 2 Reis 4:8-17; Os Ungidos, p. 107.
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J

oãozinho gosta de brincar com o bebê. O bebê
segura o dedo de Joãozinho. Certa mulher da

Bíblia se sentia triste. Ela não tinha um bebê.

P2
P1

41000 – Lição rol 3 tri 2020 miolo
29January20203:56pm

ANA
Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

E

liseu é um homem de
Deus. (Apontar para

Eliseu.) Ele está andando.
(Caminhar juntos em
volta da sala.) Eliseu está
fazendo uma longa viagem
para Suném. Uma mulher
bondosa (apontar para a
mulher) vê Eliseu vindo.
– Eliseu, venha à nossa
casa! – chamou a bondosa
mulher. – Venha comer

46

Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Setembro

alguma coisa conosco.
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V

eja que refeição
gostosa!

– Por favor, coma! – diz a

bondosa mulher.
Iam! Iam! Iam! (Fingir que
está comendo.) Ela deu
para Eliseu mais uma fruta
gostosa. Eliseu comeu o
gostoso alimento. Logo, ele
estava satisfeito. (Passar a
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mão no estômago.)
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–E

liseu precisa de
um lugar para

descansar – disse a bondosa
mulher a seu marido. –
Vamos construir um quarto
para ele.
Assim, a bondosa mulher
e seu marido resolveram
construir um quartinho
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para Eliseu.

T

odos os dias o bondoso
homem trabalha para

construir o quartinho
para Eliseu. (Apontar para
o homem.) Seu martelo faz
pam, pam, pam. (Apontar
para o martelo e fazer de
conta que está martelando.)
Seu serrote faz rec, rec, rec.
(Fazer de conta que está
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serrando madeira.)
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V

eja a cama nova de
Eliseu! (Apontar para

cada item ao nomeá-los.)
Veja a mesa de Eliseu. Veja
sua cadeira. Veja o lampião
sobre a mesa.
– Este quarto é para
você, Eliseu – disse a
bondosa mulher.
Eliseu ficou feliz. Ele
gostou de seu quarto novo.
(Apontar para o sorriso de
Eliseu.)
– Muito obrigado – ele
disse. – A senhora foi muito

54

Marta Irokawa

Lição Rol do Berço - Setembro

bondosa para mim.
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E

liseu estava muito
contente com seu novo

quarto. Ele queria fazer
alguma coisa especial para a
bondosa mulher. Ela parecia
triste por não ter nenhum
filhinho.
– Não fique triste –
disse o homem de Deus.
– A senhora foi bondosa
comigo. No próximo
ano, a senhora vai ter um
bebezinho para amar. Eu
pedirei a Deus que lhe dê
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um menininho.

Lição Rol do Berço - Setembro

57

P2
P1

41000 – Lição rol 3 tri 2020 miolo
29January20203:56pm

ANA
Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

V

eja o bebezinho.
(Apontar para o

bebezinho.)
– Venha, olhe meu
filhinho – disse a bondosa
mulher a Eliseu. (Apontar
para Eliseu.) Eliseu estava
feliz. (Rir e fazer cócegas na
criança.) Eliseu ficou feliz por
causa da bondosa mulher.
(Apontar para a mulher.) Seu
bebezinho está crescendo.
Logo será um menino
grande. A bondosa mulher
está feliz porque Deus lhe
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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.
Domingo
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Segunda-feira
• Cantar “Uma Vez Cada Um”, CD Tempo de Louvar,
Rol-Ano A, faixa 43.
• Praticar dizer “por favor” e “muito obrigado” uns aos
outros, enquanto trabalharem e brincarem juntos hoje.
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• Telefonar ou visitar
alguém que seu filho gosta. Conversar acerca de
uma ação bondosa que
a criança possa fazer por
aquela pessoa.
• Ir a um lugar em que
a criança possa correr e brincar. Encorajar a criança a
ser bondosa com outras crianças. Cantar “Sejam Bondosos”, CD Tempo de Louvar, Rol-Ano A, faixa 76.

• Brincar de “fazer
um favor”. A criança
deve fazer algo que
mostre bondade para
ajudar você enquanto
brinca. (Recolher papel, guardar livros, pôr
a mesa, etc.)
• Permitir que a criança arrume a mesa para o jantar.
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• Passar algum tempo
aconchegados, enquanto você conta a história.
Dizer à criança o quanto
sua família a ama.
• Cantar a primeira
parte do cântico “Jesus
me Ama”, CD Tempo de
Louvar, Rol-Ano A, faixa
50. Então, cantar novamente, mudando as palavras:
“Mamãe me ama”, ou “Papai me ama”.
• Arrumar duas caixas ou cestos. Pedir que a criança coloque seus brinquedos em um deles, e as roupas
em outro.
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Quinta-feira
• Fazer um desenho da criança ajudando no lar e dar
o desenho aos avós ou amigos adultos.
• Ajudar a criança a orar
pelos membros da família.
Usar o incentivo de oração
feito na Escola Sabatina.
• Convidar um amiguinho da criança para vir e
brincar com ela. Deixá-la
servir algum refresco.
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Quarta-feira
• Levar algumas flores,
alimento, um cartão ou algo
feito na Escola Sabatina a
uma pessoa solitária.
• Deixar a criança ajudar a
preparar algum prato especial. Servir como surpresa no
jantar ou dar a um vizinho
ou pessoa solitária.
• Construir o “quarto de Eliseu” com blocos ou caixas
vazias, ou usar ferramentas de brinquedo para martelar
e serrar.

Sexta-feira
• Confeccionar um livro de recortes. Colar gravuras de coisas
que lembrem à criança maneiras
de mostrar bondade aos outros.
Mencionar e enumerar maneiras
pelas quais a criança pode mostrar bondade no lar.
• Ajudar a criança a confeccionar um cartão de “muito obrigado” para alguém que tenha feito algo bom
para a família.
• Deixar a criança convidar alguém para a refeição
de sexta-feira à noite.

s
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PARA DECORAR :

“Sejam [...] bondosos uns
para com os outros.”
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Imagem do livro Abecedário / MKT CPB

Lição Rol do Berço - Setembro

Mensagem
Podemos ser bondosos com os outros.

cpb

Pesso

Imagem do livro Abecedário / MKT CPB
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Livros que vão alegrar a criança
e ensinar histórias bíblicas de um
modo diferente e criativo.

cpb.com.br |

WhatsApp

0800-9790606 | CPB livraria |

15 98100-5073

Pessoa jurídica/distribuidor 15 3205-8910 | atendimentolivrarias@cpb.com.br
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MKT CPB | Thiago Lobo
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WhatsApp

0800-9790606 | CPB livraria |

15 98100-5073

Pessoa jurídica/distribuidor 15 3205-8910 | atendimentolivrarias@cpb.com.br
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