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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.
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UMA GRANDE ÁRVORE
M

ar
ta

 Ir
ok

aw
a

Muitas das pessoas que foram ou-
vir Jesus eram agricultores. Assim,

Jesus usou uma história curta acerca da
semente para ajudá-los a compreender o
Reino dos Céus – o país onde Deus é o Rei.

“O Reino dos Céus”, disse Jesus, “é 
como uma semente de mostarda.” As 
pessoas que ouviam Jesus sabiam que 
a semente de mostarda era pequenina 
– uma das menores sementes que plan-
tavam. Mas quando um agricultor seme-
ava aquela pequenina semente em seu 
campo, ela crescia mais e mais até se tor-
nar uma grande árvore. As aves vinham e 
construíam ninhos em seus galhos.

O que Jesus queria dizer com isso? 
Como aquela sementinha se parecia 
com o reino de Deus?

“Cresçam [...] na graça [...] 
de [...] Jesus.”

Mensagem:  O amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele. 

Verso para decorar:  “Cresçam [...] na graça [...] de [...] Jesus.” 
2 Pedro 3:18, NVI. 

Referências:  Mateus 13:31, 32; Parábolas de Jesus, p. 76-79.

A criança deverá:
Saber  que nossa vida é como uma planta – crescemos 
           continuamente no amor de Deus.
Sentir desejo de crescer muito no amor de Deus.
Responder  agradecendo a Deus por Sua dádiva do amor 

que nos ajuda a crescer dia a dia.

s i U 9 X y
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UMA GRANDE ÁRVORE
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Muitas das pessoas que foram ou-
vir Jesus eram agricultores. Assim, 

Jesus usou uma história curta acerca da 
semente para ajudá-los a compreender o 
Reino dos Céus – o país onde Deus é o Rei.

“O Reino dos Céus”, disse Jesus, “é 
como uma semente de mostarda.” As 
pessoas que ouviam Jesus sabiam que 
a semente de mostarda era pequenina 
– uma das menores sementes que plan-
tavam. Mas quando um agricultor seme-
ava aquela pequenina semente em seu
campo, ela crescia mais e mais até se tor-
nar uma grande árvore. As aves vinham e 
construíam ninhos em seus galhos.

O que Jesus queria dizer com isso? 
Como aquela sementinha se parecia 
com o reino de Deus?

Jesus queria dizer que a primeira vez 
que você pede que Ele venha e more 
em seu coração, Ele planta a semente do 
amor dentro de você. Toda vez que você 
ouve histórias da Bíblia e pede a Jesus 
que entre em sua vida, a planta fica maior 
e mais forte. Logo, todos podem vê-la. 
As pessoas veem que você tem o amor 
de Deus dentro do coração. Elas sabem 
que Jesus é seu melhor amigo. Outras 
pessoas desejarão estar junto de você, 
justamente como as aves vêm para cons-
truir ninhos nos galhos da mostardeira.

Foi isso que Jesus quis dizer quando 
afirmou que o reino de Deus é como a 
semente de mostarda.

Mas Ele também quis dizer que a 
história de Seu amor começaria com 

  “Cresçam [...] na graça [...] 
de [...] Jesus.”

Você já plantou uma semente? Ela cresceu depressa ou devagar? 
A planta era baixa ou alta? Você está crescendo?

Lição 
9   

28 de novembro

Mensagem: O amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele. 

Verso para decorar: “Cresçam [...] na graça [...] de [...] Jesus.”
2 Pedro 3:18, NVI. 

Referências: Mateus 13:31, 32; Parábolas de Jesus, p. 76-79.

A criança deverá:
Saber que nossa vida é como uma planta – crescemos 
           continuamente no amor de Deus.
Sentir desejo de crescer muito no amor de Deus.
Responder agradecendo a Deus por Sua dádiva do amor 

que nos ajuda a crescer dia a dia.
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poucas pessoas. As pessoas que O co-
nheceram quando Ele viveu na Terra 
eram como pequeninas sementes. E 
ao falarem a outros sobre Ele, a plan-
ta crescia mais e mais. Cada vez que 
alguém compartilha uma história da 
Bíblia ou fala para outras pessoas so-
bre o amor de Jesus por elas, a planta 
do amor de Deus fica ainda mais forte. 
Quando alguém que ama a Jesus fala 
a outros sobre Ele, a planta se torna 
em uma árvore. Mais e mais pessoas 
querem ouvir sobre Jesus, justamente 
como as pessoas desejam descansar 
à sombra fresquinha de uma árvore 

e as aves a construir ninhos em seus 
galhos.

O que Jesus queria dizer quando fa-
lou que uma sementinha é como o amor 
de Deus?

Jesus queria dizer duas coisas. 
O amor de Deus é como uma semen-
tinha que cresce em seu coração cada 
vez que você aprende mais sobre Ele e 
Lhe pede todos os dias que entre em sua 
vida. E o reino de Deus se torna cada vez 
maior, todas as vezes que mais alguém 
aprende sobre Seu amor. Deus nos ama 
e nos ajuda a crescer para sermos mais 
semelhantes a Ele.
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Sábado à tarde (28 de novembro)
Leia para a criança a história da lição cada 

dia da semana e recapitulem juntos o ver-
so para decorar, usando os seguintes gestos:

Se a criança trouxe para casa a planta que re-
cebeu na Escola Sabatina, ela deve colocá-la em 
uma janela ensolarada e lembrar-se de regá-la. 
O amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele.

Domingo (29 de novembro)
Ajude a criança a “ler” as gravuras da história 

da lição. Fale sobre crescer física e mentalmente, 
e no amor de Deus. Ajude a criança a orar e agra-
decer a Jesus porque o amor de Deus nos ajuda 
a crescer para sermos mais semelhantes a Ele.

Segunda-feira (30 de novembro)
Ajude a criança a medir sua planta nova-

mente hoje. Ela cresceu? Quanto cresceu? Meça 
também a criança para ver sua altura. Diga 
quanto ela cresceu desde seu último aniversário. 
Permita que ela telefone ou conte a um amigo 
ou amiga quanto cresceu. Lembre-a de que o 
amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele.

Terça-feira (1o de dezembro )
Se possível, visite uma fl oricultura ou loja 

“Cresçam [...]
(agachar-se, então levantar)

na graça [...]
(apertar os braços sobre o peito)

de [...] Jesus.”
(apontar para o alto)

2 Pedro 3:18.
(palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)
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e as aves a construir ninhos em seus 
galhos.

O que Jesus queria dizer quando fa-
lou que uma sementinha é como o amor 
de Deus?

Jesus queria dizer duas coisas. 
O amor de Deus é como uma semen-
tinha que cresce em seu coração cada 
vez que você aprende mais sobre Ele e 
Lhe pede todos os dias que entre em sua 
vida. E o reino de Deus se torna cada vez 
maior, todas as vezes que mais alguém 
aprende sobre Seu amor. Deus nos ama 
e nos ajuda a crescer para sermos mais 
semelhantes a Ele.

M
ad

al
en

a 
Ts

en
g

Sábado à tarde (28 de novembro)
Leia para a criança a história da lição cada 

dia da semana e recapitulem juntos o ver-
so para decorar, usando os seguintes gestos:

Se a criança trouxe para casa a planta que re-
cebeu na Escola Sabatina, ela deve colocá-la em 
uma janela ensolarada e lembrar-se de regá-la. 
O amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele.

Domingo (29 de novembro)
Ajude a criança a “ler” as gravuras da história 

da lição. Fale sobre crescer física e mentalmente, 
e no amor de Deus. Ajude a criança a orar e agra-
decer a Jesus porque o amor de Deus nos ajuda 
a crescer para sermos mais semelhantes a Ele.

Segunda-feira (30 de novembro)
Ajude a criança a medir sua planta nova-

mente hoje. Ela cresceu? Quanto cresceu? Meça 
também a criança para ver sua altura. Diga 
quanto ela cresceu desde seu último aniversário. 
Permita que ela telefone ou conte a um amigo 
ou amiga quanto cresceu. Lembre-a de que o 
amor de Deus nos ajuda a crescer para sermos 
mais semelhantes a Ele.

Terça-feira (1o de dezembro )
Se possível, visite uma fl oricultura ou loja 

onde se vendem fl ores e plantas. Ajude a criança 
a selecionar um vasinho de planta ou de fl or 
para dar a alguém a quem ama. Ofereçam juntos 
o presente. Anime a criança a dizer: “Jesus ama 
você, assim como eu também.” Agradeçam a 
Jesus os amigos que vocês têm.

Quarta-feira (2 de dezembro)
Peça a um membro de sua família que fale 

sobre como mostrou amor a alguém hoje. Agra-
deça a Jesus porque o amor de Deus nos ajuda 
a crescer para sermos mais semelhantes a Ele.

Quinta-feira (3 de dezembro) 
Ajude a criança a preparar um lanche dife-

rente e saudável: “Formigas Sobre uma Tora”. 
Para isso, utilize uma banana, geleia e algumas 
passas de uva. Espalhem a geleia sobre a banana 
e a salpiquem com passas. Agradeçam a Deus 
o bom alimento que ajuda a criança a crescer.

Sexta-feira (4 de dezembro)
No culto de hoje à noite, a criança deve 

mostrar como uma árvore começa de uma 
sementinha e vagarosamente cresce até 
tornar-se grande. A criança pode demonstrar o 
crescimento, abaixando-se bem encolhidinha 
e se levantando devagar até fi car ereta com
os braços estendidos acima da cabeça como 
os galhos de uma árvore. Então, deve repetir o 
verso para decorar com gestos.

“Cresçam [...]
(agachar-se, então levantar)

na graça [...]
(apertar os braços sobre o peito)

de [...] Jesus.”
(apontar para o alto)

2 Pedro 3:18.
(palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)
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