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igéria.
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–Muito obrigado por me con-
vidar para o almoço – disse 

Eliseu bondosamente à mulher suna-
mita. – É um prazer visitar sua casa 
sempre que venho a Suném. Mas ago-
ra preciso me despedir.

Eliseu acenou com a mão e se pôs a 
caminhar pela estrada afora.

– O homem de Deus precisa de um 
lugar para se hospedar quando passa 
pela nossa cidade em suas viagens – 
disse a mulher sunamita ao seu marido. 
– Vamos construir um quartinho para 
ele, lá em cima?

O marido concordou e mandaram 
construir o quarto. Quando Eliseu veio 
novamente, o quarto estava pronto. Era 
tão bom ter um lugar para fi car!
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VIVO DE NOVO

Mensagem: Os fi lhos de Deus são bondosos uns com os outros.
Verso para decorar:  “Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a

levantar-se.” Eclesiastes 4:10, NVI.
Referências: 2 Reis 4:8-37; Os Ungidos, p. 107-108.

A criança deverá:
Saber que Deus abençoa aqueles que ajudam outros.
Sentir-se  feliz porque Deus pode ajudá-la a ajudar outros.
Responder  procurando descobrir algo de bom que possa fazer 

a alguém.
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–Muito obrigado por me con-
vidar para o almoço – disse 

Eliseu bondosamente à mulher suna-
mita. – É um prazer visitar sua casa 
sempre que venho a Suném. Mas ago-
ra preciso me despedir.

Eliseu acenou com a mão e se pôs a 
caminhar pela estrada afora.

– O homem de Deus precisa de um 
lugar para se hospedar quando passa 
pela nossa cidade em suas viagens – 
disse a mulher sunamita ao seu marido. 
– Vamos construir um quartinho para 
ele, lá em cima?

O marido concordou e mandaram 
construir o quarto. Quando Eliseu veio 
novamente, o quarto estava pronto. Era 
tão bom ter um lugar para fi car!

Um dia, enquanto descansava em 
seu quarto novo, Eliseu pediu que seu 
servo Geazi fosse perguntar à mulher 
o que poderia lhe fazer em agradeci-
mento. Mas ela respondeu que tinha 
tudo de que precisava.

– Mesmo assim, eu gostaria de fazer 
alguma coisa por ela – disse Eliseu ao 
seu servo.

– Ela não tem fi lhos – disse Geazi. – 
Toda mulher em Israel deseja ter fi lhos.

Eliseu mandou chamar a bondosa 
mulher.

– Por volta desta época, no ano que 
vem, você segurará um fi lho nos braços 
– disse o profeta com um sorriso.

E, no ano seguinte, a mulher e seu ma-
rido ganharam um bebê – um menino!

   “Se um cair, o amigo 
pode ajudá-lo a 

levantar-se.” 

Você já visitou a casa de um amigo onde lhe foi oferecido bom 
alimento para comer e uma cama confortável para dormir? 

Certa mulher fez isso para Eliseu.

LIÇÃO

10
5 de setembro
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VIVO DE NOVO

Mensagem: Os fi lhos de Deus são bondosos uns com os outros.
Verso para decorar:  “Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a

levantar-se.” Eclesiastes 4:10, NVI.
Referências: 2 Reis 4:8-37; Os Ungidos, p. 107-108.

A criança deverá:
Saber que Deus abençoa aqueles que ajudam outros.
Sentir-se  feliz porque Deus pode ajudá-la a ajudar outros.
Responder  procurando descobrir algo de bom que possa fazer 

a alguém.
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O menino crescia cada vez mais. 
Num quente dia de verão, ele foi ao 
campo ajudar o pai. De repente, co-
meçou a gritar:

– Ai, minha cabeça! Minha cabeça 
dói! O pai chamou um servo, dizendo:

– Meu fi lho está doente. Leve-o de-
pressa à sua mãe.

O servo levou o menino para casa. 
A mãe segurou-o no colo e tentou acalmá-
lo. Mas ele morreu. Ela fi cou muito triste. 
Foi até o quartinho, lá em cima, e colocou 
o menino na cama de Eliseu. Então, saiu 
correndo à procura do profeta.

Eliseu foi com a mulher até sua 
casa. Ele orou muito ao Senhor. E Deus 

atendeu à oração e de novo deu vida 
ao menino.

O menino espirrou sete vezes. En-
tão, abriu os olhos. Eliseu abriu a porta 
do quarto e pediu a Geazi que chamas-
se a mãe do menino.

Ela veio correndo. Viu seu fi lho sen-
tado na cama. Então, o tomou nos bra-
ços. A mãe abraçou o fi lhinho, beijou-o, 
e abraçou-o de novo bem apertado. 
Ela, então, agradeceu muito a Deus por 
tão grande bênção.

A mulher sunamita havia sido uma 
bênção para Eliseu. Deus, porém, a 
abençoou muito mais – Deus lhe deu 
o mesmo fi lho duas vezes!
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Sábado à tarde (5 de setembro)
Todos os dias da semana, leiam juntos a his-

tória da lição e recapitulem o verso para decorar 
da seguinte maneira: A criança cai ao chão e 
diz: “Se um cair”; então você a toma pela mão, 
dizendo: “O amigo pode ajudá-lo a levantar-se.” 
Depois, inverta os papéis e repita o exercício.

Domingo (6 de setembro)
Use as “Mãos de Bênçãos”, feitas na Escola 

Sabatina, para ajudar a criança a ser uma bênção 
a alguém. (Ou faça “Mãos de Bênçãos”, traçando 
as duas mãos da criança numa folha de papel. 
Escreva em uma das mãos o nome da pessoa a 
quem ela deseja mostrar bondade, e na outra o 
ato de bondade que deseja praticar.) Incentive 
a criança a dar as “Mãos de Bênçãos” à pessoa a 
quem for demonstrar bondade.

Segunda-feira (7 de setembro)
Enumere maneiras de ajudar outras pessoas. 

Cada dia da semana, selecione uma das manei-
ras e a executem juntos.
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atendeu à oração e de novo deu vida 
ao menino.

O menino espirrou sete vezes. En-
tão, abriu os olhos. Eliseu abriu a porta 
do quarto e pediu a Geazi que chamas-
se a mãe do menino.
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tado na cama. Então, o tomou nos bra-
ços. A mãe abraçou o fi lhinho, beijou-o, 
e abraçou-o de novo bem apertado. 
Ela, então, agradeceu muito a Deus por 
tão grande bênção.

A mulher sunamita havia sido uma 
bênção para Eliseu. Deus, porém, a 
abençoou muito mais – Deus lhe deu 
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Sábado à tarde (5 de setembro)
Todos os dias da semana, leiam juntos a his-

tória da lição e recapitulem o verso para decorar 
da seguinte maneira: A criança cai ao chão e 
diz: “Se um cair”; então você a toma pela mão, 
dizendo: “O amigo pode ajudá-lo a levantar-se.” 
Depois, inverta os papéis e repita o exercício.

Domingo (6 de setembro)
Use as “Mãos de Bênçãos”, feitas na Escola 

Sabatina, para ajudar a criança a ser uma bênção 
a alguém. (Ou faça “Mãos de Bênçãos”, traçando 
as duas mãos da criança numa folha de papel. 
Escreva em uma das mãos o nome da pessoa a 
quem ela deseja mostrar bondade, e na outra o 
ato de bondade que deseja praticar.) Incentive 
a criança a dar as “Mãos de Bênçãos” à pessoa a 
quem for demonstrar bondade.

Segunda-feira (7 de setembro)
Enumere maneiras de ajudar outras pessoas. 

Cada dia da semana, selecione uma das manei-
ras e a executem juntos.

Leia 2 Reis 4:8-16. Pergunte: Por que Eliseu 
quis fazer alguma coisa para a mulher sunamita? 
Como se sente quando outros são bondosos 
com você?

Terça-feira (8 de setembro)
Leiam juntos 2 Reis 4:17-22. Pergunte: Quem 

levou o menino até sua mãe?
Ajude a criança a anotar coisas que você e 

outros fazem por ela; então, conte quantas coi-
sas anotou. Agradeça a Jesus todas as pessoas 
que nos ajudam.

Quarta-feira (9 de setembro)
Encene a história da lição com a família. Dei-

xe que a criança espirre sete vezes no momento 
apropriado da história. Pergunte: Como você 
acha que o menino se sentiu ao abrir os olhos? 
Como a mãe dele deve ter se sentido?

Quinta-feira (10 de setembro)
Peça que a criança diga o verso para decorar. 

Cantem “Serei Ajudante”, CD Tempo de Louvar, 
Jardim-Ano A, faixa 32. Depois, orem juntos.

Conversem sobre como a criança tem 
sido uma bênção à família. Procure especi-
ficar bem.

Sexta-feira (11 de setembro)
Durante o culto de pôr do sol, leia acerca 

do menino que reviveu, em Os Ungidos, p. 107 
(segundo e terceiro parágrafos) e 108 (primeiro 
parágrafo).

Fale sobre como sua família pode ser uma 
bênção à igreja amanhã.

Cantem “Ajudar com Amor”, CD Tempo Lou-
var, Jardim-Ano A, faixa 27. Depois, digam juntos 
o verso para decorar. Encerrem com oração.
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