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ORIENTAÇÕES
A cada lição, sugerimos uma atividade para 
vocês ajudarem o seu filho a relembrar o ensino 
recebido na igreja. É importante que vocês leiam 
os textos bíblicos para conhecerem a história e 
aplicá-la à vida de seu filho. Com essas tarefas, 
vocês poderão realizar o culto doméstico, e com 
elas estarão cumprindo a palavra de Deus, que 
diz: “Ensine a criança no caminho em que deve 
andar, e ainda quando for velho não se desviará 
dele” (Pv 22.6). Orem com seu filho e ensinem 
os versículos deste quadrimestre: “... É melhor 
obedecer a Deus...” (1Samuel 15.22 NTLH) e 
“... Devemos obedecer a Deus...” (Atos 5.29 NTLH).

Invistam esse tempo precioso em família, fixem as 
atividades semanais em uma caderneta, façam o 
registro das observações e comentários realizados. 
Vocês provarão quanto seu filho será edificado 
com o ensino da palavra de Deus.
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