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   Construir um

 prédio de três andares 
para Educação Infantil, Ensino 
Fundam

ental e Ensino M
édio 

no cam
pus do Centro Adventista 

de Educação Superior da U
crânia, 

em
 Bucha, U

crânia.
2

   Construir um
 prédio de dois 

andares para Educação Infantil, 
Ensino Fundam

ental e Ensino 
M

édio no cam
pus da U

niversidade 
Adventista de Zaoksky, na região 
de Tula, Rússia.

Obrigado,
SENHOR!
Obrigado, 
SENHOR!
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Os textos bíblicos a seguir mencionam alguns dos nomes e títulos dados a Jesus. 
Leia os textos, encontre as palavras e depois faça um círculo ao redor das palavras 
escondidas no caça-palavras abaixo. Elas podem estar na horizontal ou na vertical. 
São sete Palavras.

O exército do rei Saul estava 
acampado debaixo de uma 
árvore, perto de Gibeá. Os 
fi listeus estavam acampa-

dos perto de um desfi ladeiro nas 
montanhas. Todos os dias, os fi lis-
teus enviavam soldados para ferir 
os israelitas, e roubá-los. 

Os fi listeus tinham centenas de 
carruagens e milhares de soldados 
bem armados. O exército hebreu, 
composto de 600 homens, era pe-
queno e estava com medo.

6 de fevereiro

DEUS VENCE!

 VERSO PARA 
DECORAR

 Nada pode 
impedir o Senhor 

de salvar.  
1 Samuel 14:6.

MENSAGEM

Deus me 
concede a vitória.

 “Não consigo! Não 
consigo fazer isto!” 
Você já se sentiu 
assim? Quando as 
coisas se tornam muito 
difíceis, a quem você 
pede ajuda? Jônatas 
sabia a quem pedir 
ajuda. Eis sua história:

6
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Nenhum dos soldados israelitas ti-
nha espadas ou lanças; apenas Saul e 
Jônatas as possuíam. Os soldados he-
breus estavam armados apenas com 
machados e foices. Mas não se ganha 
guerras com ferramentas de fazenda! 
Por causa disso, muitos soldados israeli-
tas fi caram com medo e se esconderam 
em cavernas e atrás de rochas. Mas não 
Jônatas, o fi lho de Saul. Ele foi o único 
a se lembrar de que apenas Deus seria 
capaz de ganhar aquela batalha.

Um dia, Jônatas sussurrou para o 
soldado [escudeiro] que carregava seu 
pesado escudo:

– Venha comigo.
O escudeiro imediatamente perce-

beu que Jônatas tinha um plano secreto. 
Vestiu-se rapidamente e seguiu Jônatas 
para fora do acampamento. Ninguém 
percebeu que eles saíram.

– Podemos chegar ao posto de guar-
da dos fi listeus, se formos por esta pas-
sagem entre as montanhas – explicou 
Jônatas. – Deus nos fará passar pelas 
sentinelas e nos dará a vitória. Nada 
impedirá que Ele nos dê a vitória.

– Você vai na frente – disse o escudei-
ro – e eu seguirei bem atrás de você.

– Então, vamos – disse Jônatas, co-
meçando a andar em direção do desfi la-
deiro. – Quando eles nos virem, se nos 
mandarem esperar onde estivermos, nós 
esperaremos. Mas se disserem “podem 
aproximar-se”, saberemos que este é o 
sinal de que Deus nos dará a vitória.

Depois de uma difícil caminhada, 
Jônatas e o escudeiro chegaram junto ao 
desfi ladeiro. Com ousadia se colocaram 
numa posição em que pudessem ser cla-
ramente vistos pelos guardas fi listeus. 

– Vejam! – exclamou um dos guar-
das. – Os hebreus estão saindo de seus 
buracos!

– Venham até aqui que nós vamos ensi-
nar uma lição a vocês! – gritou outro guarda.

– Este é o sinal – sussurrou Jônatas. 
– Deus entregou este exército nas nossas 
mãos – e dizendo isso, os dois come-
çaram a escalar o desfi ladeiro. Quando 
chegaram ao topo, Jônatas andou na di-
reção deles com passadas rápidas, segui-
do de perto por seu escudeiro. Os vinte 
guardas fi listeus de repente atacaram, 
mas Jônatas e seu ofi cial estavam con-
fi antes na vitória de Deus. Em pouco 
tempo os fi listeus foram derrotados.

As outras sentinelas que estavam ob-
servando de outros postos de guarda no 
topo do desfi ladeiro, entraram em pâni-
co, e fi caram confusas quando viram o 
que acontecia. Então, gritaram para avisar 
os soldados que estavam no acampamen-
to fi listeu, do outro lado do desfi ladeiro. 
E estes soldados também entraram em 
pânico. Até os condutores das carruagens 
de guerra entraram em pânico. Em pou-
co tempo se armou tão grande confusão 
que eles começaram a empurrar-se e lutar 
uns contra os outros, correndo em todas 
as direções para tentar fugir. A terra tre-
mia como se um enorme exército com 
cavalos e carruagens estivesse chegando. 
Jônatas, seu escudeiro e os fi listeus sabiam 
que Deus estava ajudando Israel.

Quando o rei Saul e seus 600 solda-
dos chegaram ao campo de batalha, Jô-
natas e seu escudeiro estavam de pé, ob-
servando em silêncio os fi listeus fugirem. 
Os soldados de Israel sabiam que haviam 
conquistado a vitória porque Deus tinha 
vencido a batalha por eles. “Hoje o Se-
nhor nos salvou”, disseram eles.

Jônatas e seu escudeiro concordaram. 
Deus havia obtido uma grande vitória. 
Nada havia impedido que Deus os salvasse.
Referências: 1 Samuel 13:16-22; 14:1-23; Os Esco-
lhidos, p. 384-389.

SÁBADO

6 DE FEVEREIRO

Se possível, suba até o alto de 
um monte ou morro com sua 
família. Numa das paradas para 
descansar, vocês podem ler a his-
tória da lição desta semana. Ima-
gine que você esteja com Jônatas, 
subindo o desfi ladeiro que levava 
ao acampamento dos fi listeus. 
Agradeça a Deus poder caminhar 
e subir a montanha.

Leia em voz alta o verso para 
decorar: 1 Samuel 14:6.

Mostre à sua família o cartaz que 
você fez com o verso para decorar, e 
depois tente recitar o verso de cor.

Com sua família, leia 1 Samuel 
14:2, 3, 18. O que Saul tinha para 
ajudá-lo a vencer? Qual era a coi-
sa mais importante que Saul não 
tinha? Converse sobre isso com a 
família. Peça que Deus ajude você 
a confi ar Nele.

SEGUNDA
8 DE FEVEREIRO



Atividades diárias– Venham até aqui que nós vamos ensi-
nar uma lição a vocês! – gritou outro guarda.

– Este é o sinal – sussurrou Jônatas. 
– Deus entregou este exército nas nossas 
mãos – e dizendo isso, os dois come-
çaram a escalar o desfi ladeiro. Quando 
chegaram ao topo, Jônatas andou na di-
reção deles com passadas rápidas, segui-
do de perto por seu escudeiro. Os vinte 
guardas fi listeus de repente atacaram, 
mas Jônatas e seu ofi cial estavam con-
fi antes na vitória de Deus. Em pouco 
tempo os fi listeus foram derrotados.

As outras sentinelas que estavam ob-
servando de outros postos de guarda no 
topo do desfi ladeiro, entraram em pâni-
co, e fi caram confusas quando viram o 
que acontecia. Então, gritaram para avisar 
os soldados que estavam no acampamen-
to fi listeu, do outro lado do desfi ladeiro. 
E estes soldados também entraram em 
pânico. Até os condutores das carruagens 
de guerra entraram em pânico. Em pou-
co tempo se armou tão grande confusão 
que eles começaram a empurrar-se e lutar 
uns contra os outros, correndo em todas 
as direções para tentar fugir. A terra tre-
mia como se um enorme exército com 
cavalos e carruagens estivesse chegando. 
Jônatas, seu escudeiro e os fi listeus sabiam 
que Deus estava ajudando Israel.

Quando o rei Saul e seus 600 solda-
dos chegaram ao campo de batalha, Jô-
natas e seu escudeiro estavam de pé, ob-
servando em silêncio os fi listeus fugirem. 
Os soldados de Israel sabiam que haviam 
conquistado a vitória porque Deus tinha 
vencido a batalha por eles. “Hoje o Se-
nhor nos salvou”, disseram eles.

Jônatas e seu escudeiro concordaram. 
Deus havia obtido uma grande vitória. 
Nada havia impedido que Deus os salvasse.
Referências: 1 Samuel 13:16-22; 14:1-23; Os Esco-
lhidos, p. 384-389.

SÁBADO

6 DE FEVEREIRO

Durante o culto familiar, leia 
a história desta semana na Bíblia 
(1 Samuel 14:1-23). 

Depois, leia o verso para de-
corar. Escreva o maior número e 
o menor número que você sabe. 
Deus pode vencer usando este 
grande número de pessoas, ou 
este pequeno número de pessoas? 
Como você sabe? (Leia 1 Samuel 
14:6.) Agradeça a Deus Seu poder 
para vencer nossas batalhas.

Desenhe um grande zero num 
pedaço de cartolina. No meio do 
zero, escreva as palavras do verso 
para decorar: “Nada pode impe-
dir o Senhor de salvar” (1 Samuel 
14:6). Pinte ou faça desenhos neste 
cartaz com o verso para decorar, e 
coloque-o num lugar em que pos-
sa vê-lo todos os dias. Agradeça a 
Deus que cuida de você.

DOMINGO
7 DE FEVEREIRO

Se possível, suba até o alto de 
um monte ou morro com sua 
família. Numa das paradas para 
descansar, vocês podem ler a his-
tória da lição desta semana. Ima-
gine que você esteja com Jônatas, 
subindo o desfi ladeiro que levava 
ao acampamento dos fi listeus. 
Agradeça a Deus poder caminhar 
e subir a montanha.

Leia em voz alta o verso para 
decorar: 1 Samuel 14:6.

Mostre à sua família o cartaz que 
você fez com o verso para decorar, e 
depois tente recitar o verso de cor.

Com sua família, leia 1 Samuel 
14:2, 3, 18. O que Saul tinha para 
ajudá-lo a vencer? Qual era a coi-
sa mais importante que Saul não 
tinha? Converse sobre isso com a 
família. Peça que Deus ajude você 
a confi ar Nele.

SEGUNDA
8 DE FEVEREIRO

Diga o verso para decorar. Tente 
fazer uma música com as palavras 
do verso, depois cante essa melodia 
no culto familiar.

Pense em outra história da Bí-
blia que fale sobre um momento 
em que Deus salvou Seu povo. 
Peça que alguém o ajude a encon-
trar esse texto na Bíblia.

Agradeça a Deus Sua proteção 
diária.

TERÇA
9 DE FEVEREIRO
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Diga o verso para decorar du-
rante o culto familiar. Explique o 
que o verso signifi ca para você. Peça 
aos familiares que falem sobre algu-
ma ocasião em que Deus os salvou 
ou lhe deu auxílio especial.

Leiam juntos o Salmo 34:7. 
Pense em uma história bíblica sobre 
anjos ajudando seres humanos. (Por 
exemplo, leia Daniel 6:2.) De que 
forma essa história lhe dá coragem?

Cante sobre o cuidado de Deus. 
Depois, agradeça-Lhe esse cuidado.

Conte à família a história da vi-
tória que Deus deu a Jônatas. Inclua 
na história o verso para decorar.

Com seus familiares, folheiem 
alguns livros com fotos de mon-
tanhas. Descubram o nome de 
algumas das montanhas mais al-
tas e mais conhecidas do mundo. 
Agradeçam a Deus a beleza das 
montanhas.

Desenhe uma paisagem com 
uma montanha. Peça que alguém o 
ajude a ler o Salmo 121:1, 2. Escre-
va esses versos em seu desenho.

No culto de pôr do sol de hoje, 
tente colocar em prática algumas 
das ideias abaixo, ou todas elas.

Recite o verso para decorar. 
Diga-o de novo, substituindo a pala-
vra “nada” por palavras como inun-
dação, incêndio, tempestade, guer-
ra, etc.; “poderá” por “não poderá”. 
Depois, substitua a última parte do 
verso por “me salvar.” (Por exemplo: 
Um incêndio não poderá impedi-
Lo de me salvar.) Peça aos seus fa-
miliares que se revezem fazendo o 
mesmo. Escreva em um pedaço de 
papel um verso assim modifi cado, e 
guarde-o em sua Bíblia.

QUARTA
10 DE FEVEREIRO

QUINTA
11 DE FEVEREIRO

SEXTA
12 DE FEVEREIRO

Faça um enigma com a história 
desta semana.

Leia na Bíblia, a promessa de 
que você mais gosta e que lhe dá 
coragem para enfrentar problemas 
(por exemplo, Josué 1:5).

Cante todas as músicas que você 
lembrar sobre fazer parte do exérci-
to do Senhor.

Use o código para descobrir porque você pode vencer com Deus.
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Exercício Atividades diárias

Conte à família a história da vi-
tória que Deus deu a Jônatas. Inclua 
na história o verso para decorar.

Com seus familiares, folheiem 
alguns livros com fotos de mon-
tanhas. Descubram o nome de 
algumas das montanhas mais al-
tas e mais conhecidas do mundo. 
Agradeçam a Deus a beleza das 
montanhas.

Desenhe uma paisagem com 
uma montanha. Peça que alguém o 
ajude a ler o Salmo 121:1, 2. Escre-
va esses versos em seu desenho.

Faça um enigma com a história 
desta semana.

Leia na Bíblia, a promessa de 
que você mais gosta e que lhe dá 
coragem para enfrentar problemas 
(por exemplo, Josué 1:5).

Cante todas as músicas que você 
lembrar sobre fazer parte do exérci-
to do Senhor.

Use o código para descobrir porque você pode vencer com Deus.

 Nada pode 
impedir o Senhor 

de salvar.  
1 SAMUEL 14:6.
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