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Lição da Escola Sabatina
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1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.
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Eliseu estava visitando a escola dos 
profetas em Gilgal.
– Um novo aluno está chegando hoje 

– alguém lhe disse.
– Mas praticamente não há lugar para 

alojar esse aluno. A escola dos profetas 
está realmente precisando de mais espaço.

Os estudantes gostavam das visitas 
do profeta. Ele conversava com eles e 
lhes contava histórias. E também gosta-
va de ouvi-los. Por isso, eles lhe falaram 
sobre o problema de espaço.

– Profeta Eliseu – disse um dos alu-
nos –, nós temos um grande problema. 
Precisamos de mais espaço. Podemos ir 
à margem do rio Jordão cortar algumas 
árvores para aumentar a escola?

– É lógico que sim! Ótima ideia! Eu 
vou com vocês.
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O MACHADO QUE FLUTUOU
Mensagem: Podemos ajudar outros, mesmo em pequenas coisas.
Verso para decorar:  “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...] 

contados.” Mateus 10:30, NVI.
Referências: 2 Reis 6:1-7; Os Ungidos, p. 117.

A criança deverá:
Saber  que Deus conhece e Se importa mesmo com as pequenas 

coisas em nossa vida.
Sentir-se  agradecida por podermos suprir pequenas

necessidades na vida de outros.
Responder  procurando maneiras de ajudar outros, mesmo em 

pequenas coisas.



57

Eliseu estava visitando a escola dos 
profetas em Gilgal.
– Um novo aluno está chegando hoje 

– alguém lhe disse.
– Mas praticamente não há lugar para 

alojar esse aluno. A escola dos profetas 
está realmente precisando de mais espaço.

Os estudantes gostavam das visitas 
do profeta. Ele conversava com eles e 
lhes contava histórias. E também gosta-
va de ouvi-los. Por isso, eles lhe falaram 
sobre o problema de espaço.

– Profeta Eliseu – disse um dos alu-
nos –, nós temos um grande problema. 
Precisamos de mais espaço. Podemos ir 
à margem do rio Jordão cortar algumas 
árvores para aumentar a escola?

– É lógico que sim! Ótima ideia! Eu 
vou com vocês.

Assim, eles foram juntos para a bar-
ranca do rio e começaram a trabalhar. 
Precisavam cortar muitas árvores para 
conseguir madeira para construir uma 
escola maior. Todos estavam trabalhan-
do arduamente com o machado.

De repente, todos ouviram um gran-
de “splash!” na água do rio e se viraram 
para ver o que estava acontecendo. 

Um dos alunos gritou:
– Oh, não! O ferro do meu machado! 

Era emprestado!
Sim, o machado havia sumido na 

água! Coitado! Tinha razão de fi car 
aborrecido.

– Onde caiu o machado? – perguntou 
Eliseu ao rapaz.

Ele apontou para o lugar exato. En-
tão, Eliseu fez uma coisa muito estranha. 

 “Até os cabelos da 
cabeça [...] estão [...] 

contados.”

Alguma vez você já ficou pensando se Deus Se importa com
 a menor formiguinha que corre pelo solo? Sim, Ele Se importa. 

Será que Ele Se importa também com os mínimos detalhes 
da sua vida?

LIÇÃO

12
19 de setembro
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O MACHADO QUE FLUTUOU
Mensagem: Podemos ajudar outros, mesmo em pequenas coisas.
Verso para decorar:  “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...] 

contados.” Mateus 10:30, NVI.
Referências: 2 Reis 6:1-7; Os Ungidos, p. 117.

A criança deverá:
Saber  que Deus conhece e Se importa mesmo com as pequenas 

coisas em nossa vida.
Sentir-se  agradecida por podermos suprir pequenas

necessidades na vida de outros.
Responder  procurando maneiras de ajudar outros, mesmo em 

pequenas coisas.
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Pegou um galho e jogou na água, bem 
no lugar que o rapaz havia indicado.

Uma coisa maravilhosa aconteceu! 
O ferro do machado veio para cima e 
fl utuou na água. Assim, o rapaz pôde 
pegá-lo de novo.

Mas todo mundo sabe que o macha-
do é feito de metal, de ferro, e é muito 
pesado. Por isso, ele não pode fl utuar na 
água! Então, como foi que aquilo aconte-
ceu? Um milagre! Deus usou Eliseu para 
realizar um milagre!

Sim, Deus vê tudo o que acontece co-
nosco, quer seja importante ou insignifi can-
te. Ele Se importa tanto quando perdemos 
uma ferramenta emprestada como quando 
perdemos o brinquedo de que mais gosta-
mos. Ele ajudou Eliseu a realizar um milagre 
para ajudar um rapaz. E Ele também Se 
preocupa com nossas necessidades, quer 
sejam grandes ou pequenas.

Assim como Deus usou Eliseu para aju-
dar outras pessoas, Ele também quer usar 
você. Como você pode ajudar alguém hoje?
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Sábado à tarde (19 de setembro)
Todos os dias leiam juntos a história da lição, 

e recapitulem o verso para decorar da seguinte 
maneira: Enquanto penteia o cabelo da crian-
ça, diga: “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...] 
contados”. Explique o signifi cado do verso e o 
repitam juntos.

Domingo (20 de setembro)
Incentive a criança a dar o machado feito na 

Escola Sabatina a alguém que precise ser lem-
brado sobre o cuidado de Deus nas pequenas 
coisas. Ore por essa pessoa hoje.

Ajude a criança a ajuntar algumas coisas bem 
pequenas (inclusive um fio de cabelo) e observá-
los com uma lupa. Leia Mateus 10:30 na Bíblia. 
Pergunte: Você sabe quantos fios de cabelo você 
tem na cabeça? Relembre à criança que Deus 
sabe e Se importa com as mínimas coisas.

Segunda-feira (21 de setembro)
Leiam juntos 2 Reis 6:1-7. Pergunte: Por que 

os alunos foram até o rio? Faça uma caminhada 
perto de um rio ou lago. Jogue algumas coi-
sas na água. (Coisas que não causem poluição) 
Quais afundam na água? Quais fl utuam?

Terça-feira (22 de setembro) 
Recapitulem juntos a história da lição. Per-

gunte: Por que o ferro do machado fl utuou? 
Mostre à criança um machado de verdade ou a 
fi gura de um. Aponte para o ferro do machado. 
Fale sobre o cuidado que se deve ter com um 
machado. Pergunte: Para que usamos macha-
dos hoje em dia? 

Quarta-feira (23 de setembro) 
Na banheira ou tanque com água, faça expe-

riências com coisas que fl utuam e que afundam. 
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Sim, Deus vê tudo o que acontece co-
nosco, quer seja importante ou insignifi can-
te. Ele Se importa tanto quando perdemos 
uma ferramenta emprestada como quando 
perdemos o brinquedo de que mais gosta-
mos. Ele ajudou Eliseu a realizar um milagre 
para ajudar um rapaz. E Ele também Se 
preocupa com nossas necessidades, quer 
sejam grandes ou pequenas.

Assim como Deus usou Eliseu para aju-
dar outras pessoas, Ele também quer usar 
você. Como você pode ajudar alguém hoje?
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Sábado à tarde (19 de setembro)
Todos os dias leiam juntos a história da lição, 

e recapitulem o verso para decorar da seguinte 
maneira: Enquanto penteia o cabelo da crian-
ça, diga: “Até os cabelos da cabeça [...] estão [...] 
contados”. Explique o signifi cado do verso e o 
repitam juntos.

Domingo (20 de setembro)
Incentive a criança a dar o machado feito na 

Escola Sabatina a alguém que precise ser lem-
brado sobre o cuidado de Deus nas pequenas 
coisas. Ore por essa pessoa hoje.

Ajude a criança a ajuntar algumas coisas bem 
pequenas (inclusive um fio de cabelo) e observá-
los com uma lupa. Leia Mateus 10:30 na Bíblia. 
Pergunte: Você sabe quantos fios de cabelo você 
tem na cabeça? Relembre à criança que Deus 
sabe e Se importa com as mínimas coisas.

Segunda-feira (21 de setembro)
Leiam juntos 2 Reis 6:1-7. Pergunte: Por que 

os alunos foram até o rio? Faça uma caminhada 
perto de um rio ou lago. Jogue algumas coi-
sas na água. (Coisas que não causem poluição) 
Quais afundam na água? Quais fl utuam?

Terça-feira (22 de setembro) 
Recapitulem juntos a história da lição. Per-

gunte: Por que o ferro do machado fl utuou? 
Mostre à criança um machado de verdade ou a 
fi gura de um. Aponte para o ferro do machado. 
Fale sobre o cuidado que se deve ter com um 
machado. Pergunte: Para que usamos macha-
dos hoje em dia? 

Quarta-feira (23 de setembro) 
Na banheira ou tanque com água, faça expe-

riências com coisas que fl utuam e que afundam. 

Lembre à criança sobre o ferro do machado que 
Deus fez fl utuar.

Ajude a criança a fazer hoje algum “peque-
no” favor a alguém, mostrando que a criança se 
importa com essa pessoa (colocar um bilhetinho 
de amor na gaveta do pai, varrer a calçada da 
vizinha, etc.).

Cantem “Ajudar com Amor”, CD Tempo Lou-
var, Jardim-Ano A, faixa 27.

Quinta-feira (24 de setembro)
Procure coisas pequeninas na natureza (in-

setos, folha de grama, pedrinha, etc.). Pergunte: 
Será que Deus conhece essas coisas pequeni-
nas? Será que Ele Se importa com elas? Ele Se 
importa comigo e com você?

Cantem “Jesus Cuida”, CD Tempo de Louvar, 
Jardim-Ano A, faixa 24. Depois, ore agradecen-
do a Deus  Seu cuidado. 

Sexta-feira (25 de setembro) 
No culto do pôr do sol, leia acerca do 

machado que flutuou em Os Ungidos, p. 117 
(terceiro e quarto parágrafos). Pergunte: 
Quem deu a Eliseu o poder para realizar 
o milagre?

Encene a história da lição com a família. 

Cante “Deus é Tão Bom”, CD Tempo de Louvar, 
Jardim-Ano A, faixa 30. Termine com uma ora-
ção de agradecimento a Deus.
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