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Centro-Leste Indiana 
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N
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N
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468  
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849.685.362

Centro-Sul Indiana  
255  
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Sudeste Indiana  
459  
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Sudoeste Indiana  
238  
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Indiana Ocidental  
257  
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ã e N
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1  
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12  
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M
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0  
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TOTAL  

4.529  
1.607.719  1.402.308.000
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1
   Igreja em

 Am
ritsar, estado de Punjab.

2
   Segunda fase de um

 prédio escolar 
na Faculdade Adventista de Roorkee, 
estado de U

ttarakhand.
3

   Dorm
itório no Colégio Adventista 

de Varanasi, estado de U
ttar Pradesh.

4
   Igreja em

 Ranchi, estado de Jharkhand.
5

   Prédio escolar na U
niversidade 

Adventista Spicer, Aundh, Pune, 
estado de M

aharashtra.
6

   Duas salas de aula na Escola Adventista 
de Inglês em

 Azam
 N

agar, estado 
de Karnataka.

7
   Dorm

itório para rapazes no Colégio 
Adventista Garm

ar, em
 Rajanagaram

, 
estado de Andhra Pradesh.

8
   Cinco salas de aula na Faculdade 
Adventista Flaiz, em

 Rustum
bada, 

estado de Andhra Pradesh.
9

   N
ovos edifícios para as igrejas do centro 

de Kannada e de Savanagar Tam
il, 

no estado de Karnataka.
10

   Dorm
itórios para rapazes no Colégio 

M
em

orial E.D. Thom
as, em

 Thanjavur, 
estado de Tam

il N
adu.

11
   Laboratórios e biblioteca no 
Colégio Adventista Thirum

ala, em
 

Thiruvananthapuram
, estado de Kerala.

41350 – Lição Juvenis 4 tri 2020 CAPA
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.2/6/2020  12:26

ANAP1P2



LI
Ç
Ã

O
 9

Verso para memorizar
“Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nas‑

cido debaixo da Lei, a fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a 

adoção de filhos.” Gálatas 4:4, 5.

Mensagem central
Adoramos a Deus quando aceitamos o dom de Seu Filho, e Lhe damos espaço em nossa vida.

Não há lugar?
A história que não cansamos de ouvir
Referência: Lucas 2:1‑7

Muitos detalhes foram deixados fora da 
história do nascimento de Jesus. Não 
sabemos quem morava na hospeda‑

ria onde foi 
negado um 

Sábado, 28 de novembro 

.  Faça a atividade da semana
Vamos Adorá‑Lo.

.  Estude O Libertador, p. 19‑26.

.  Ano Bíblico: Atos 21.
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Verso para memorizar
“Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nas‑

cido debaixo da Lei, a fim de redimir os que estavam sob a Lei, para que recebêssemos a 

adoção de filhos.” Gálatas 4:4, 5.

Mensagem central
Adoramos a Deus quando aceitamos o dom de Seu Filho, e Lhe damos espaço em nossa vida.

Não há lugar?
A história que não cansamos de ouvir
Referência: Lucas 2:1‑7

28 de novembro de 2020

Muitos detalhes foram deixados fora da 
história do nascimento de Jesus. Não 
sabemos quem morava na hospeda‑

ria onde foi 
negado um 

quarto para José e Maria. Talvez uma jovem, mais ou 
menos da idade de Maria, persuadiu o pai a oferecer 
um lugar no estábulo pelo menos para aquela noite. 
Não sabemos se foi assim, mas usemos a imagina‑
ção para compreender o que aconteceu.

– Filha, venha até aqui – o pai a chamou, franzin‑
do a testa.

Tentando passar pelas pessoas que se apertavam, 
a menina correu até o balcão onde seu pai estava. 

– O que o senhor precisa, Abba (papai)?
– Há um casal lá fora. Eles disseram que vieram de 

Nazaré, quase 130 quilômetros daqui! A mulher vai 
ter um filho a qualquer instante. – Mas nós não temos 
mais lugar, devido ao recenseamento de César. E não 
há mais quarto vago em nenhum lugar de Belém. 

– Não podemos simplesmente mandá‑los em‑
bora – a filha protestou. – E o estábulo, Abba? 
Pelo menos lá é quentinho e seco. Ali, eles terão 
um lugar para descansar e também terão algu‑
ma privacidade. 

– Tudo bem, eles podem ficar ali – suspirou o 
pai. – Mostre a eles onde fica o estábulo. Agora, 
apresse‑se! Não desejo que o bebê nasça na re‑
cepção da hospedaria.

Domingo, 29 de novembro

.  Leia a história Não Há lugar?

.  Enfeite uma caixa para parecer um estábulo vazio, ou 
procure um com o cenário da Natividade. Coloque‑o 
em um local bem visível nesta semana e pense em 
como você pode ter um espaço especial para Jesus 
em sua vida.

.  Ore em gratidão a Deus por Seu Filho ter vindo como 
um bebê ao mundo que Ele mesmo criou.

.  Ano Bíblico: Atos 22.
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Silenciosamente, a garota 
indicou ao homem a dire‑
ção do estábulo e observou 
enquanto ele ajudava a 
jovem grávida a descer do 
jumento. A garota deteve‑ 
se a um canto ensombrado 
da hospedaria e observou 
enquanto o homem guiava 
sua jovem esposa para o  
estábulo e começava a  
ajudá‑la a sentir‑se confortável  
sobre a palha limpa.

A garota acomodou‑se 
junto ao frio muro de bar‑
ro da hospedaria. Não 
sentia vontade de en‑
trar. Lá dentro havia 
movimento e baru‑
lho, e ela de modo 
nenhum desejava 
desviar sua aten‑
ção do estábulo e 
do que ali estava 
acontecendo.

Terça, 1o de dezembro

.  Leia Lucas 2:1, 2.

.  Pesquise em um dicionário a pa‑
lavra “recenseamento”.

.  Pergunte a seus pais se eles já
participaram de algum recensea‑
mento.

.  Louve a Deus por Ele saber tudo
sobre todas as pessoas.

.  Ano Bíblico: Atos 24.

Segunda, 30 de novembro

.  Leia Lucas 2:1‑7 em várias versões da Bíblia.

.  Aprenda o verso para memorizar.

.  Escreva ou conte a história do Natal nas próprias 
palavras e a compartilhe com uma criança.

.  Ore em agradecimento a Deus por oferecer‑Se a
nós como o maior presente.

.  Ano Bíblico: Atos 23.
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Ela falava consigo mesma: “Eles 
devem ter vindo por causa do 

recenseamento. Por que al‑
guém viajaria naquela con‑

dição? Abba havia dito que 
eles tinham vindo de Na‑
zaré, 128 quilômetros dis‑
tantes. Imagine! Andar de 
jumento toda aquela dis‑
tância e no último mês  
de gravidez!

A garota inclinou a 
cabeça contra o muro e 
cochilou.

Enquanto isso, no está‑
bulo, um dos mais signifi‑
cativos eventos da história 

deste planeta estava ten‑
do lugar. Uma jovem mãe, 

provavelmente apertando a 
mão de seu atencioso mari‑

do, dava à luz um menino que 
atraía muita atenção. Mas não de 

alguém do interior da barulhenta  

Silenciosamente, a garota 
indicou ao homem a dire‑
ção do estábulo e observou 
enquanto ele ajudava a 
jovem grávida a descer do 
jumento. A garota deteve‑ 
se a um canto ensombrado 
da hospedaria e observou 
enquanto o homem guiava 
sua jovem esposa para o  
estábulo e começava a  
ajudá‑la a sentir‑se confortável  
sobre a palha limpa.

A garota acomodou‑se 
junto ao frio muro de bar‑
ro da hospedaria. Não 
sentia vontade de en‑
trar. Lá dentro havia 
movimento e baru‑
lho, e ela de modo 
nenhum desejava 
desviar sua aten‑
ção do estábulo e 
do que ali estava 
acontecendo.

Quarta, 2 de dezembro

.  Leia novamente Lucas 2:3‑5. Leia 1 Samuel 17:12; 
20:6; Miqueias 5:2.

.  Pense: Além de participarem do recenseamento, 
por que era importante que José e Maria fossem a 
Belém?

.  Pergunte a seus pais qual é e onde fica a cidade em 
que você nasceu, quais outros sobrenomes fizeram 
parte de sua linhagem e até onde podem chegar em 
sua árvore genealógica.

.  Ore em gratidão a Deus por seus pais.

.  Ano Bíblico: Atos 25.
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hospedaria, nem da proximi‑
dade dela. Toda a celebração 
e toque de trombetas que 
acompanhavam aquele nas‑
cimento aconteciam em uma 
dimensão diferente.  

A garota inclinada contra 
o muro da hospedaria não 
viu nem ouviu nada. Mas se 
agitou quando foi desperta‑
da com o choro de um bebê. 
E tudo que viu foi o céu  

noturno de repente pare‑
cer mais brilhante. Eu devo 
estar imaginado coisas, ela 
pensou consigo mesma ao 
levantar‑se para entrar na 
hospedaria para dormir. 
Ficou pensando o que seria 
daquela criancinha aparen‑
temente insignificante que 
havia nascido em um está‑
bulo à noite.

Um recado para você...
“Temos de aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal, do contrário falharemos em 

nossa tentativa de ser vitoriosos. Não nos adianta ficar afastados dEle, crer que nosso amigo 

ou vizinho O possa ter como Salvador pessoal, mas que nós não podemos experimentar 

Seu amor perdoador. Temos de crer que somos escolhidos de Deus, ser salvos pelo exercício 

da fé mediante a graça de Cristo e a operação do Espírito Santo; e cumpre‑nos louvar e 

glorificar a Deus por tão maravilhosa manifestação de Seu imerecido favor” (Ellen G. White, 

Mente, Caráter e Personalidade, v. 2, p. 536).

Sexta, 4 de dezembro

.  Leia novamente a história em Lucas 2:1‑7.

.  Crie: Usando quatro velas do mesmo tama‑
nho, coloque‑as uma atrás da outra, formando 
uma fila.

.  Pergunte a seus pais se você pode acender duas 
velas durante o culto, três velas no culto da pró‑
xima semana e quatro velas na sexta‑feira antes 
do Natal.

.  Cante um hino de louvor durante o culto.

.  Ore dizendo a Deus que você aceita o dom de 
Seu Filho e que deseja deixar um lugar especial 
para Ele em sua vida.

.  Ano Bíblico: Atos 27.

Quinta, 3 de dezembro

.  Leia novamente Lucas 2:6, 7.

.  Faça as perguntas a seguir a outras pessoas e 
escreva as respostas em seu Diário de Estudo 
da Bíblia: Onde você nasceu? Na época em que 
você nasceu, qual seria o pior lugar para ter 
nascido? Que grande acontecimento mundial 
estava se passando quando você nasceu?

.  Louve a Deus por haver nascido.

.  Ano Bíblico: Atos 26.
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hospedaria, nem da proximi‑
dade dela. Toda a celebração 
e toque de trombetas que 
acompanhavam aquele nas‑
cimento aconteciam em uma 
dimensão diferente.  

A garota inclinada contra 
o muro da hospedaria não 
viu nem ouviu nada. Mas se 
agitou quando foi desperta‑
da com o choro de um bebê. 
E tudo que viu foi o céu  

noturno de repente pare‑
cer mais brilhante. Eu devo 
estar imaginado coisas, ela 
pensou consigo mesma ao 
levantar‑se para entrar na 
hospedaria para dormir. 
Ficou pensando o que seria 
daquela criancinha aparen‑
temente insignificante que 
havia nascido em um está‑
bulo à noite.

VAMOS ADORÁ‑LO

Começando pela letra “S” no quadrado sombreado, siga as linhas para descobrir 
um verso bíblico que fala qual deve ser nossa atitude para com Deus. Use cada letra 
apenas uma vez. 

  

  

  

  

 

Hebreus 12:28, NTLH, segunda parte.

Atividade da semana
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Um recado para você...

“Temos de aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal, do contrário falharemos em 

nossa tentativa de ser vitoriosos. Não nos adianta ficar afastados dEle, crer que nosso amigo 

ou vizinho O possa ter como Salvador pessoal, mas que nós não podemos experimentar 

Seu amor perdoador. Temos de crer que somos escolhidos de Deus, ser salvos pelo exercício 

da fé mediante a graça de Cristo e a operação do Espírito Santo; e cumpre‑nos louvar e 

glorificar a Deus por tão maravilhosa manifestação de Seu imerecido favor” (Ellen G. White, 

Mente, Caráter e Personalidade, v. 2, p. 536).
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