
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ªSEMANA   

Olá! Você precisa realizar essas tarefas para crescer em sua vida espiritual. Saiba que a nossa 

jornada  com propósitos será muito importante para a sua vida. Esta semana o tema é:  “AFINAL 

DE CONTAS, PORQUE ESTOU AQUI?  

LEIA TODOS OS DIAS DESTA SEMANA EFÉSIOS 2:10. Ao final da semana você deve 

saber este versículo decorado. Grave você falando o versículo decor (não vale ler, tem que 

decorar) e mande para o whatsapp da tia Dora (98771.0307) 

Versículo da Semana: “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 

fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos” 

 

DIA 1 -SEGUNDA-FEIRA 

SÓ DEUS PODE EXPLICAR O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO AQUI 

1. Pegue um manual de algum equipamento eletrônico em sua casa e leia um pouco até 

perceber como um manual é importante e escreva abaixo: 

 

Qual manual você leu? 

_________________________________________________________________. 

 

Para que serve um manual de instruções? 

_________________________________________________________________. 

 

Nós cristãos também temos um manual de instruções. Você sabe como se chama o livro que 

é nosso manual de instruções?  

_________________________________________________________________. 

Na Bíblia encontramos as respostas do porque estamos aqui neste mundo e como devemos 

viver de modo a agradar a Deus. Você lê a sua Bíblia? Um manual de instruções de nada 

serve se não for lido e seguidas as instruções. Por isso leia sempre a sua Bíblia e procure 

seguir sempre as suas instruções.

 



DIA 2 -TERÇA-FEIRA 

VOCÊ NÃO SURGIU DO NADA 

Peça à mamãe o seu ultrassom (pergunte para a sua mãe que ela lhe explica o que é isto) e 

veja como você era quando estava na barriga da mamãe. Você se surpreendeu? 

Deus formou você na barriga da sua mãe. Que Deus poderoso! 

Leia o Salmo 139:13 – 16 e veja a maneira maravilhosa como Deus lhe formou. 

Você é muito especial para Deus. Foi Ele quem fez você e conhece toda a sua vida e tudo o 

que vai em seu coração. 

Ore e agradeça a Deus hoje por ter lhe feito da maneira como fez. 

   Versículo do dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Assim diz o Senhor que te criou e te formou 

desde o ventre e que te ajuda: Não temas!”  

Isaías 44:2 

 



 

DIA 3 - QUARTA-FEIRA 

VOCÊ FOI CRIADO PARA VIVER PARA SEMPRE 

 Você tem medo de morrer?  

(    ) Sim          (    ) Não 

 

 Você sabia que Jesus promete nos dar uma vida eterna? 

 Leia João 3:16  

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que 

todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” 

 

 Você sabe o que é a eternidade? _____________________________________. 

 

 Você tem certeza de que vai passar a eternidade com Jesus? 

 (    ) Sim          (    ) Não 

Se a sua resposta for não, você precisa deixar Jesus entrar em seu coração e ser seu 

amigo para sempre. 

 Você quer receber Jesus em seu coração agora? 

(    ) Sim           (    ) Não 

Ore com seu pai, mãe ou mesmo sozinho e diga isso para Jesus. 

Você pode orar assim: Querido Jesus, hoje eu quero te receber em meu coração e 

entregar toda a minha vida a ti. Entra no meu coração Jesus e fica para sempre juntinho 

de mim. Eu te amo Jesus. Amém! 

Versículo do dia: 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquele que faz a vontade de Deus permanece para 

sempre”   

I João 2:17 



 

DIA 4 - QUINTA-FEIRA 

É MELHOR VOCÊ VIVER COMO DEUS QUER 

1. Sua vida aqui na terra é como se você tivesse que passar por uma semana de prova. 

Ela é um teste. 

Pense e responda: Quando você pede algo a seus pais e eles não lhe dão, como você 

fica? 

(   ) Triste      (   ) Furioso   (   ) Entende que deve esperar 

Nem tudo o que desejamos nós podemos ter na hora que desejamos e às vezes ficamos 

tristes por não tê-las. Saiba que Deus permite que as coisas tristes aconteçam com 

você para que fique mais esperto e tenha mais confiança e dependência de Deus. 

Então, quando alguma coisa ruim acontecer com você, peça a ajuda de Deus e creia que 

Ele pode lhe dar força e lhe ajudar a vencer. 

Que você seja sempre aprovado nos testes que vierem em sua vida e continue sendo 

fiel a Deus, mesmo quando as provas forem difíceis.  

 

Versículo do dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito”. 

Lucas 16:10 



DIA 5 - SEXTA-FEIRA 

DEUS FEZ VOCÊ PARA QUE VOCÊ DEIXE DEUS FELIZ! 

Quando amamos muito uma pessoa, queremos fazer tudo para agradá-la e deixá-la ficar 

feliz, não é mesmo?  

Quem é a pessoa ou as pessoas que você mais ama? 

________________________________________________________________ 

O que você faz para que elas fiquem felizes? 

 

 

Se você ama a Deus, existem muitas maneiras de fazer Deus ficar mais feliz também: 

1. Ajudar as pessoas (serviço) 

2. Falar de Jesus para os amigos  (missões) 

3. Fazer as coisas que Jesus fazia (discipulado) 

4. Fazer parte da igreja (comunhão) 

5. Amar e respeitar muito a Deus (adoração) 

                

 

Versículo do dia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 

alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças”                   

Marcos 12:30 

 



 

DIA 6 - SÁBADO 

Deus não nos fez para vivermos separados dele, mas sim para vivermos em comunhão com 

Ele. Cada um de nós foi feito de um modo especial e não existe ninguém neste mundo igual 

a você. 

Olhe bem para as suas impressões digitais.  Passe um pouco de tinta guache ou de canetinha 

ou de carimbo na ponta do seu dedo polegar e carimbe-o aqui . Peça ao papai, mamãe e mais 

alguém  para carimbar o dedo aqui também. 

 

 

 

 

 

 

 

Veja que nenhuma é igual à sua. Nos pequenos detalhes Deus nos fez especiais, diferentes 

uns dos outros, únicos.  

Ninguém de nós está aqui neste mundo por acaso. Estamos aqui neste mundo para glorificar 

a Deus.  

 Damos glória a Deus ao adorá-lo; 

 Damos glória a Deus quando amamos outras pessoas 

 Damos glória a Deus ao nos tornarmos parecidos com Cristo; 

 Damos glória a Deus quando servimos a outras pessoas; 

 Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. 

Você tem glorificado a Deus em sua vida? ____________________ 

Como você tem glorificado a Deus? ________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 



2ª SEMANA     LOUVALDO, o Louva-Deus 

 VOCÊ FOI PLANEJADO PARA ADORAR A DEUS 

DIA 7 -SEGUNDA-FEIRA 

Todas as pessoas que conhecem Jesus têm o desejo de agradar a Deus, pois Ele nos fez para isso. 

Infelizmente muitas pessoas ainda não fizeram essa escolha. A adoração a Deus deve ser algo natural, sem 

esforço. Quais coisas você faz sem forçar: ex. respirar, andar? 

________________________, __________________________, ________________________. 

Quando sua escola promove uma festa para o dia das mães ou dos pais, normalmente você ensaia e canta 

músicas para homenageá-los e nessa música você diz o quanto os ama, certo? 

Adorar é dizer a Deus o quanto ele é importante para você e o quanto você o ama. 

Escreva ou desenhe aqui uma declaração de amor a Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versículo da semana: Você pode decorar este versículo, filmar e mandar para o meu 

whatsapp ( não vale ler) tem que ser decorado. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

DIA 8 - TERÇA-FEIRA 

A ADORAÇÃO É MUITO MAIS DO QUE CANTAR.  

A música só começou na história do homem depois de Adão, mas mesmo assim 

ele e Eva adoraram a Deus.  

Leia Gênesis 4:21 e veja quem foi a primeira pessoa que tocou para Deus? 

________________________________________________________.   

Que instrumentos ele tocou? 

________________________________________________________.  

Você sabe tocar algum instrumento? (    ) Sim   (    ) Não 

Qual? 

________________________________________________________.  

Então toque uma música para adorar  a Deus.  

Se você não toca nenhum instrumento, então cante uma música que fale para 

Deus o quanto você o  ama. Você pode usar a música no celular ou computador 

ou no youtube para cantar junto. 

Qual foi a música que você cantou? 

_______________________________________________________ 

Quando amamos uma pessoa é muito importante falarmos isso para ela.  

Mesmo que ela já saiba que você a ama é muito importante demonstrar isso 

através de gestos e palavras. 

Deus fica muito feliz quando você diz que o ama. 

Ore agora e diga para Deus o quanto você o ama e o quanto Ele é importante 

para você.  

 

 

 

 



 

DIA 9 - QUARTA-FEIRA 

O que deixa Deus contente? 

O que deixa seus pais felizes com você?  

Relacione as atitudes que deixam seus pais felizes com as palavras chaves ao lado. 

1. Arrumar o quarto todos os dias         (    ) Amor 

2. Acreditar  no que eles lhe ensinam          (    ) Obediência  

3. Estar sempre atento às suas orientações   (    ) Confiança 

4. Dizer palavras bonitas           (    ) Serviço 

5. Dizer e demonstrar que os ama        (    ) Elogio 

 

Você sabia que Deus merece muito mais carinho e as atitudes acima do que os seus pais?  

Então, a partir de hoje faça tudo para agradar a Deus. 

O que você pode fazer para agradar a Deus: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

Versículo do dia:  

 

 

 

 



 

DIA 10 - QUINTA-FEIRA 

Quando agradamos aos nossos pais, lhes obedecemos e amamos, temos sempre o melhor 

para receber em troca e muitos privilégios. Quando não os obedecemos, ao contrário só 

temos a perder.  

Hoje é dia de pensar na palavra rendição. Procure no dicionário e veja qual é o significado 

dessa palavra. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Entregar totalmente sua vida nas mãos de Deus não é vergonhoso e nem sinal de fraqueza, 

mas sim uma atitude inteligente e que nos dá alguns privilégios.  

 

Descubra quais são esses privilégios nas palavras embaralhadas abaixo. 

 seuD et rácetaleorf = ____________________________________________ 

 oVec peexrimentará  sDue me asu ivad = _______________________________ 

 oVec  periexmenráta  griaale e zpa = __________________________________ 

 sDue et arásustent = _____________________________________________ 

 sDue rábençoa ovec = _____________________________________________ 

 

Versículo do dia: 

v 

 

 

 



 

DIA 11 - SEXTA-FEIRA 

Deus deseja ser seu amigão!!! 

Qual é o nome do seu melhor amigo (a)? ___________________________________ 

Por que vocês são amigos? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________.  

Você já é amigo de Deus?  (     ) Sim      (     ) Não 

Por quê? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Quando queremos ser mais amigo de alguém precisamos conversar muito com essa pessoa, 

conhecê-lo melhor, estar sempre perto dele, ir à casa dele e levá-lo para a minha casa. 

O que podemos fazer para aumentar a nossa amizade com Deus? 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

Versículo do dia: 

 

 

 

 

 



 

DIA 12 - SÁBADO 

Como se deve adorar a Deus? 

Escreva abaixo 5 maneiras pelas quais você pode adorar a Deus: 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________       

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________ 

Adorar a Deus é demonstrar a Ele o quanto nós o amamos. 

Escreva uma cartinha ou faça um desenho para Deus dizendo o quanto Ele é importante 

para você e o quanto você está feliz por Deus tê-lo feito com tanto carinho. 

MINHA CARTA PARA DEUS 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   3ª SEMANA 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

 
 

 

Querido Deus,  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

  



3ª SEMANA           

Versículo da Semana: 

“Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, 

e cada membro está ligado a todos os outros”. Romanos 12:5 

DIA 13 - SEGUNDA-FEIRA 

Você foi criado para fazer parte da família de Deus 

Ter uma família é muito bom, não é mesmo? Em nossa família nos sentimos seguros, 

protegidos.  É na família que encontramos forças quando precisamos de ajuda.  Foi Deus 

quem fez a família para nós. 

Mas existe uma outra família à qual devemos pertencer. A família de Deus. 

A Bíblia diz que somos filhos de Deus por adoção. A partir do momento em que recebemos 

Jesus em nossa vida,   somos adotados na família de Deus.  

Nós não nascemos fazendo parte da família de Deus, mas somos aceitos nessa grande 

família ao receber Jesus no coração. A família de Deus é formada por todos aqueles que 

creem em Jesus. Por isso chamamos as pessoas que são crentes de irmãos. 

Você sabe qual é a única maneira de você pertencer à família de Deus  Leia Gálatas 3:26 

e responda: 

Você já faz parte da família de Deus    (     ) Sim   (     ) Não 

Deus nos criou para pertencermos à sua família, e se você quer fazer parte dessa grande 

família, precisa receber Jesus em seu coração e deixá-lo ser seu amigo para sempre. 

Você não quer fazer isso agora? Ore pedindo a Jesus para entrar em seu coração e ficar 

para sempre.                                      Versículo do Dia:

 

 



 

DIA 14 -TERÇA-FEIRA 

Você foi feito para amar as pessoas. 

Qual o maior impedimento que você sente para amar as pessoas?  

Escreva aqui os nomes de duas pessoas que você ama muito:  

____________________________ e  _____________________________ 

 Ore agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas tão especiais para você. 

 

Agora escreva o nome de duas pessoas que você está sentindo muita  dificuldade em amar:  

____________________________e _______________________________ 

 Ore agora pedindo a Deus que o ajude a amá-los.    

 

Versículo do dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateus 22:39 



 

DIA 15 - QUARTA-FEIRA 

Você foi criado para fazer parte de um lugar muito especial. 

Escreva abaixo o nome de 4 membros do seu corpo e suas funções (para que eles servem) 

1. _______________ = _____________________________________________ 

2. _______________ = _____________________________________________ 

3. _______________ = _____________________________________________ 

4. _______________ = _____________________________________________ 

Como um órgão ou membro de um corpo, assim é todo aquele que faz parte da igreja. 

Todos juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja. 

Você sabe quantos membros tem sua igreja? _________________ 

Você sabe quantos anos tem sua igreja? _____________________ 

Se você não souber pergunte ao papai, mamãe, vovó ou ao pastor. 

Escreva pelo menos 3 motivos pelos quais é importante pertencer a uma igreja.  

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

Versículo do dia

 

 

 



 

DIA 16 - QUINTA-FEIRA 

Você foi criado para viver junto das pessoas que confiam em Jesus 

Você sabe o que significa a palavra comunhão?   Se não souber, procure no dicionário e 

escreva abaixo. 

________________________________________________________________ 

Leia na bíblia o texto de Atos 2:42-47 e escreva abaixo o que os primeiros cristãos 

faziam para viver em comunhão uns com os outros. 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Ligue agora ou mande uma mensagem para um amigo de sua igreja, criança, júnior ou adulto 

e diga a ele(a) o quanto ele (a)  é importante para você.  

 

Versículo do dia: 

 

 

 



 

DIA 17 - SEXTA-FEIRA 

Você foi feito para viver uma amizade verdadeira com outras 

pessoas. 

Explique o que você entende de cada uma dessas coisas que devemos fazer uns pelos 

outros:  

a) Servir os outros (Gálatas 5:13-14) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) Encorajar os outros (Atos 11:23) 

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c) Não falar mal dos outros (I Pedro 2:1) 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

d) Levar os fardos uns dos outros (Gálatas 6:2) 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

         

 

 

 

 

 



 

DIA 18 - SÁBADO   

Eclesiastes 4:10 diz: “Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do 

homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.” 

Deus criou a igreja para que juntos nos ajudemos uns aos outros. Você já ajudou algum 

amigo da igreja? O que você fez para ajudá-lo? 

________________________________________________________________ 

Podemos ajudar uns aos outros ficando perto de um amigo quando ele está triste. Você já 

fez isso para alguém? Para quem foi? 

_________________________________________________________________ 

Podemos ajudar alguém dando alguma coisa quando sabemos que ele está passando por 

necessidades. Você já doou alguma coisa a alguém? O que você doou? 

________________________________________________________________ 

Podemos ligar para um irmão ou amigo quando ele quando ele deixa de vir à igreja. 

Você se lembra de alguém que não tem vindo à igreja? Procure se lembrar de alguém, 

consiga o telefone ou e-mail ou mesmo no Whatsapp mande um recadinho dizendo o quanto 

está sentindo a sua falta. Com certeza isso vai ajudar essa pessoa. 

Se você não se lembrar de alguém, peça a mamãe para procurar no relógio de oração de 

nossa igreja e ligue para uma pessoa que está doente ou precisando de oração.  Ela vai 

ficar muito feliz. Ore por essa pessoa agora. 

Versículo do dia: 

 

         

 



4ª SEMANA                  RISOLETA                             

DIA 19 - SEGUNDA FEIRA                                           

Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. 
          

1. O homem foi criado para ser à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? 

______________________________________________________________ 

2. Quando foi que o homem deixou de ser parecido com Deus? 

         ____________________________________________________________ 

 

3. Quem a Bíblia afirma ser igualzinho a Deus, ao qual devemos imitar?  

         ___________________________________________________________ 

A Bíblia diz que no início, Deus Fez o primeiro homem, Adão e a primeira mulher, Eva sem 

pecados, à semelhança de Deus. Porém, quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram de ser 

semelhantes a Deus, porque Ele não tem pecados. Além do mais, o pecado afastou Adão e 

Eva de Deus. 

O que foi que Deus fez para trazer as pessoas para perto dele novamente?    

Leia João 3:16 e responda: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Versículo do dia 

 



 

DIA 20 - TERÇA-FEIRA 

O Espírito Santo nos ajuda a ser melhor 

Você já viu o vento? A gente não consegue ver o vento, mas a gente vê o que ele faz. Ele 

remexe os nossos cabelos, balança as folhas das árvores e levanta a areia do chão.  

Nós não podemos ver o vento, mas podemos sentí-lo. Assim é o Espírito Santo de Deus. 

Quando  Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Ele prometeu deixar  o Espírito Santo  para 

ficar conosco para sempre. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É Ele 

quem consola os nossos corações quando estamos tristes e que nos orienta quando temos 

que  tomar decisões importantes. 

Veja o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo em João 14:16, 17 e 26 

A Bíblia diz que Jesus mandou o Espírito Santo para ficar conosco por quanto tempo?      

(João 14:16)   ______________________________________________________ 

Onde mora o Espírito Santo? (João 14: 17) _________________________________ 

Se você já recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você. Que coisa maravilhosa!!! Assim 

podemos contar sempre com a ajuda Dele. 

Cante a música:  

Se o Espírito de Deus se move em mim eu oro como o rei Davi. 

Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi.  

Eu oro, eu oro, eu oro como como o rei Davi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA 21 - QUARTA-FEIRA 

A Bíblia nos ajuda a ser melhor 

Pegue um manual de instruções de qualquer aparelho que você tiver em casa.  O manual de 

instruções que você pegou é de qual equipamento? 

__________________________________________________________________ 

Para que serve um manual de instruções? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Quem escreve o manual de instruções de um aparelho é a pessoa que o fabricou ou que o 

inventou. 

Foi Deus quem fez você e a Bíblia é o manual de instruções que Ele deixou para que você 

viva melhor neste mundo. 

A Bíblia nos ensina muitas coisas importantes. Ela nos ensina: 

 Como devemos viver 

 Como podemos agradar a Deus 

 Como nos afastar do pecado 

 Como servir e amar a Deus e ao próximo. 

 Como honrar e obedecer aos pais e autoridades. 

 Como cuidar bem do nosso corpo e do mundo que Deus criou. 

Ela tem ensinamentos preciosos para toda a nossa vida. 

Você tem a sua bíblia? (     ) Sim    (     ) Não. 

Se você ainda não tem uma, peça aos seus pais para lhe comprarem uma Bíblia e leia-a 

todos os dias. 

Versículo do dia: 

 



DIA 22 - QUINTA-FEIRA 

Você já passou fome alguma vez? (     ) Sim    (     )Não 

Como foi a sensação de ficar com muita fome?  

________________________________________________________________. 

Tem criança que não gosta de comer, mesmo tendo bons alimentos em casa,  e por isso o 

seu corpo fica fraquinho. Ela não come os alimentos que tem as vitaminas necessárias para 

deixar o seu corpo forte e saudável. 

 Leia Mateus 4:4. Neste texto Jesus nos diz que nós precisamos de alimento para viver. 

Não podemos ficar sem comer senão ficaremos muito fracos e até doentes, mas 

precisamos também da Palavra de Deus. A Bíblia é alimento para a nossa alma e para o 

nosso coração. 

Você crê que a Bíblia é mesmo a Palavra de Deus? (     ) Sim    (     ) Não 

Copie aqui o que  diz a primeira parte de II Timóteo 3:16: 

“__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________” 

Algumas dicas importantes para você usar melhor a sua Bíblia: 

1. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, ainda que só alguns versículos. 

2. Preste muita atenção quando alguém estiver ensinando sobre a Bíblia. Deus vai falar 

com você através dela. 

3. Decore pelo menos um versículo da Bíblia por semana. 

4. Sempre faça tudo aquilo que você aprender na Bíblia. 

Assim, certamente sua vida será bem melhor. 

Versículo do dia 

 



DIA 23 - SEXTA-FEIRA 

Deus usa seus problemas para que você cresça espiritualmente. 

Leia Romanos 8:28. A Bíblia diz que Deus faz com que até as coisas ruins contribuam 

para o nosso bem se nós amamos a Deus.  

Pergunte à sua mãe ou avó quais são os ingredientes que ela usa para fazer um bolo e 

escreva aqui: _______________, _________________, _____________________, 

________________, _______________, _________________.  

O que acontece se ela deixar de usar um destes ingredientes?  

_________________________________________________________________. 

Se você já entregou a sua vida a Jesus, saiba que Ele usará todos os ingredientes, ou seja,  

tudo o que acontece na sua vida para o seu crescimento, para o seu bem. Até mesmo as 

coisas ruins que acontecem conosco, Deus é capaz de transformar em bênçãos. 

Não é verdade que um ingrediente do bolo sozinho é ruim? Mas, se juntarmos todos os 

ingredientes vamos fazer um gostoso bolo. Assim Deus junta tudo o que acontece com 

você para que você se torne uma pessoa melhor.  

Escreva abaixo duas coisas ruins e duas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. 

Fale com Deus para que você aprenda com elas. 

Coisas ruins 

__________________________________, ______________________________ 

 

Coisas boas 

__________________________________, _____________________________ 

 

Versículo do dia: 

 



DIA 24 - SÁBADO 

Responda as perguntas com sinceridade 

1. Como você tem se comportado na escola?  

(     ) Legal      (     )Mais ou menos   (     ) Mal 

 

2. Você tem obedecido aos seus pais? 

(     ) Sim        (     ) Não                  (     ) às vezes 

 

3. Você tem sido legal com os outros? 

(     ) Sim             (     ) Não 

 

4. Você tem falado “palavrões”? 

(     ) Sim             (     ) Não 

 

5. Você tem falado mentiras? 

(     ) Sim             (     ) Não 

Se você não foi muito bem neste teste, peça perdão a Deus e busque com muito esforço  e 

com a ajuda Dele ser diferente.  

Lembre-se: Você foi criado para ter as mesmas atitudes de Jesus! 

 

Versículo do dia: 

 

 

 

 



5ª SEMANA                                       MICA  

DIA 25 - SEGUNDA-FEIRA 

Ninguém é igual a você! 

Você conhece alguém que tem um irmão ou irmã gêmea? Os gêmeos nascem da mesma mãe 

e no mesmo dia. Eles são muito parecidos fisicamente e às vezes podemos até confundir 

um com o outro, mas eles não são iguais. Deus não fez ninguém igual a outro. 

Uma fábrica que faz lápis ou cadernos, faz milhares deles iguaizinhos uns aos outros, mas 

Deus não nos fez assim.  Cada um de nós é único. 

Você pode se parecer com alguém, mas é diferente no seu jeito de ser. 

Ore agradecendo a Deus por ter lhe feito da maneira como você é. 

Escreva  abaixo 5 qualidades que você tem 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

Versículo do dia:            

 

 



DIA 26 - TERÇA-FEIRA 

Sua personalidade pode ser usada por Deus! 

Talvez seu pai seja mais brincalhão e sua mãe mais séria.  

E você, como é? Pinte de vermelho as opções que descrevem você: 

       Sério            Brincalhão                  Organizado              Desorganizado 

       Zangado             Tranquilo                  Paciente                     Impaciente 

 

Quando você estuda muito e não consegue tirar uma boa nota em matemática, como você 

fica? ______________________________________________________________ 

Quando alguém lhe provoca, como você fica? 

__________________________________________________________________ 

Quando precisa falar na frente de um monte de gente, como você fica? 

_________________________________________________________________ 

Não importa como você é, ou como você reage nessas situações. Deus quer usar esse seu 

jeito de ser para ajudar os outros.  

 

Versículo do dia: 

 

 

 

 



DIA 27 - QUARTA-FEIRA 

Tudo o que aconteceu com você desde o seu nascimento pode ser usado por Deus.  

Você não está aqui neste mundo só para comer e respirar.  Você foi criado para servir a 

Deus. Quando você serve a uma pessoa, está servindo a Deus também. 

Você já serviu alguém?  (     ) Sim      (     ) Não 

O que você fez para servir essa pessoa?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Marque as situações em que você pode servir alguém: 

___   Carregar um peso para uma senhora idosa 

___  Guardar os seus brinquedos e material escolar 

___  Ajudar a professora a guardar o seu material 

___  Dividir as coisas que você tem com os que não tem. 

___  Cuidar de uma criança menor que você enquanto a mãe  dela descansa.                       

___  Levar um copo de água para os seus pais. 

Jesus disse que quando fazemos algo para servir aqueles que precisam  da nossa ajuda, é 

como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. 

Então, sempre quando você servir alguém, lembre-se que está fazendo para o próprio 

Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 28 - QUINTA-FEIRA 

Você conhece pessoas que servem a Deus na igreja? 

Cite o nome de 4 pessoas que você sempre vê servindo a Deus na igreja. Você sabe o que 

eles fazem para servir a Deus? Escreva abaixo: 

___________________ = ________________________________ 

___________________ = ________________________________ 

___________________ = ________________________________ 

___________________ = ________________________________ 

 

E você, já serve a Deus em sua igreja? __________________________________ 

Em que ministérios você tem servido?  

__________________________________________________________________ 

Em que outro ministério você gostaria de servir na igreja?  

__________________________________________________________________ 

Não são só os adultos que devem servir a Deus. Você também pode começar a servir a 

Deus desde agora. Procure a líder do Ministério Infantil ou o pastor da igreja e diga a 

eles em  que você deseja servir a Deus. 

 

Versículo do dia: 

 

 



 

 

DIA 29 - SEXTA-FEIRA 

Deus não ordena que sirvamos na igreja fazendo algo que não sabemos fazer ou que não 

gostamos de fazer.  

Deus deseja que a gente se sinta feliz ao servi-lo. Por isso  Ele nos capacita dando a cada 

um de nós dons e habilidades nas mais diversas áreas. 

Quais são as coisas que você mais gosta de fazer? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Quais são as coisas que você sabe fazer melhor?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Use as suas habilidades para servir melhor a Deus e a sua igreja. 

 

Versículo do dia 

 

 

 



DIA 30 - SÁBADO 

Na Bíblia aprendemos que as pessoas que têm Jesus recebem dons espirituais.  

Dons são capacitações que Deus nos dá para fazermos bem algo na igreja. Alguns dons são: 

ensinar, pregar, ajudar os necessitados, hospedar pessoas, liderar, etc.. 

Nem todos nós temos os mesmos dons. Deus dá a cada um de nós os dons que Ele deseja e 

precisa. Você não precisa sentir inveja do dom que Deus deu para algum outro amigo seu.  

Jesus comparou a igreja com o corpo humano. Nosso corpo tem muitos membros. 

Cite abaixo o membros que você tem em seu corpo. 

___________________, ____________________, _____________________, 

___________________, ____________________, _____________________, 

___________________, ____________________, _____________________, 

Você já imaginou se todo o seu corpo fosse orelha? Como você andaria? 

E se todo o seu corpo fosse pé, como você enxergaria? 

E se todo o seu corpo fosse mão, como você falaria? 

Cada membro do nosso corpo é muito importante, porque cada um tem sua função.  

Assim também é na igreja. Cada um de nós é diferente e tem dons diferentes para que 

não falte nenhum dom na igreja. Uns cantam, outros pregam, outros ajudam os pobres, 

outros ensinam as crianças, outros cuidam e arrumam a igreja. 

Nós recebemos um dom quando recebemos Jesus  em nosso coração. Se você já  tem 

Jesus em seu coração, peça para que Ele lhe mostre qual é o seu dom e Ele vai lhe 

mostrar. Coloque o seu dom à disposição de Deus para servi-lo em sua igreja. 

 Versículo do dia:  

 



6ª SEMANA  - MISSÕES 

VERSÍCULO DA SEMANA:  

“Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem 

bem cada oportunidade”. (Colossenses 4:5) 

 

Dia 31 – SEGUNDA FEIRA 

Você foi feito para uma super missão! 

 
Uma criança que ama e segue a Jesus precisa ser muito esperta. A Bíblia ensina que não devemos 

desperdiçar o tempo que temos com nossos amigos que ainda não conhecem a Jesus. Isso não quer 

dizer que você deve passar o tempo todo falando de Jesus. Significa que você tem que prestar 

atenção no que faz e aproveitar todas as oportunidades de falar de Jesus para eles. 

 

Suas brincadeiras quando está com seus amigos são saudáveis, ou você passa o tempo todo jogando 

vídeo games violentos ou com brincadeiras estúpidas? Quando você joga com seus amigos, que tipo 

de palavras saem da sua boca? Palavrões, piadas sujas ou palavras  bonitas e doces? 

 

Até mesmo nas brincadeiras nós podemos testemunhar de Jesus. Se o seu amigo vê em você um 

comportamento exemplar, ele vai querer ser igual a você. 

 

Um jeito fácil de prestar atenção em como você aproveita o seu tempo é imaginando: Se Jesus 

fosse criança eu brincaria com Ele assim? Falaria as mesmas palavras que falo? Brincaria com as 

mesmas coisas que brinco? 

 

Pense nisso e veja que podemos falar de Jesus até mesmo sem usar nenhuma palavra, só pelo nosso 

jeito de viver.  
 

Você já falou para algum amiguinho sobre como Jesus é importante para você? Se ainda não falou, 

dê uma ligadinha para ele e peça a Deus que lhe oriente para falar palavras que demonstrem o 

quanto   Jesus é importante para você. 

 

Escreva abaixo 3 maneiras de testemunhar de Jesus aos seus amigos  sem usar palavras. 

 

1. ________________________________________________________________ 

 

     2. _________________________________________________________________ 

 

     3.__________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

LUME 



 
 
 

DIA 32 - TERÇA FEIRA 
 

Como falar de Jesus? 
 

Você precisa falar de Jesus para seus amigos.  

Escreva abaixo pelo um nome de alguém que não tem Jesus:  

 

de sua escola _____________________________________________________________  

 

da sua rua ou de seu prédio  __________________________________________________ 

 

da sua família:  ___________________________________________________________ 

 

Ore por eles todos os dias e peça que Deus lhe dê sabedoria para aproveitar cada oportunidade 

para testemunhar do amor de Jesus por eles.  
 

Aqui vão algumas dicas para que você consiga falar de Jesus: 

 

  Entenda que Jesus morreu para salvar seu amigo. (Leia Joao 3:16) 

 

  Ore pedindo a ajuda de Jesus para que você não tenha vergonha de falar. 

 

 Fale sobre a importância que Jesus tem para você e de algo especial que Ele fez em 

sua vida e de sua família. 

 

 Comporte-se bem em todos os lugares, lembrando que as pessoas estão olhando 

para você. O que você faz fala mais alto do que o que você fala. 

 

 Leia, e se possível decore Colossenses 4:5,6: “A vossa palavra seja sempre 

amável, temperada com sal, para saberdes como responde a cada um” 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIA 33 – QUARTA FEIRA 
 

O apóstolo Paulo foi preso certa vez porque falava para as pessoas que Jesus estava vivo e as 

amava. O governo não permitia que alguém pregasse que Jesus era Deus. Hoje também existem 

alguns países onde não se pode falar de Jesus. As pessoas que admitirem ser cristãos podem ir 

para a cadeia, serem torturadas e até morrerem.  

 

Aqui no Brasil não temos este tipo de problema. Então devemos aproveitar para falar bastante de 

Jesus e agradecer a Deus por essa liberdade. Mas também precisamos orar por aqueles que amam 

a Jesus e moram nestes países onde falar sobre Jesus é proibido. 

 

Escolha o nome de um país onde não se pode falar de Jesus e ore todo os dias pelas pessoas que 

moram lá, para que creiam em Jesus e para que Deus mande missionários para levar a Sua palavra 

até esses países 

 

Para te ajudar, esta imagem mostra quais são os países onde existe mais perseguição aos  

cristãos no mundo. 

 

Qual foi o país que você escolheu? ______________________________________________________ 
 



 
 
 

DIA 33 -QUINTA FEIRA 

 

 

Alguém que mora em um país onde não se pode falar de Jesus escondeu uma mensagem no meio 

destas letras para não ser descoberto pela polícia. Risque todas as letras I, G, Q, W, X, K, Y. 

Descubra o que ele escreveu e transcreva abaixo. 

 

Q I K J Y G Z E W Q S K Y X U W W Z S 

 

X K X T G Z W Q E Y K Z I G Y A K X W M Z W X A 

 

K K Y G M Y U X Z I Q X Z T W Q K K 0 

 

K Y W E X W L Z X E Y G 

 

M K X O Z Q W R K R G Y G E X Z U Q W 

 

W I K P K G X X O W W Q X R K G 

 

W I Q Z V K O W X C K I G Ê X Z W Q 

  

 

 

 

 

 

Há lugares no mundo em que cristãos precisam se comunicar por códigos para que não sejam 

mortos. 

 

Ore agradecendo a Deus porque no nosso país nós podemos falar livremente sobre Jesus e para 

que Ele nos ajude a aproveitar cada oportunidade. Não se esqueça de orar pelo país que você 

escolheu e pelos amigos que você escreveu o nome no seu livrinho na terça feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIA 34 - SEXTA FEIRA 
 

Pelo menos 60 pessoas morrem a cada minuto no mundo sem Jesus. Isto significa 3.600 por hora, 

86.400 por dia. 

 

Você sabia que todas as pessoas que morrem sem Jesus no coração estão condenadas a ficar longe 

dEle para sempre? 

 

Leia o texto de Mateus 5:13-16 e responda: 

 

- Jesus diz que nós somos duas coisas importantes neste mundo. Quais são? 

 

____________________________  e  __________________________________ 

 

Pergunte a mamãe porque o sal é tão importante e escreva aqui: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pergunte ao papai porque a luz é tão importante e escreva aqui: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

O sal dá sabor, purifica e preserva os alimentos. Quando somos o “sal da terra” ajudamos este 

mundo a ser melhor com as nossas atitudes. 

 

A luz nos faz enxergar na escuridão. Quando somos a “luz do mundo” ajudamos as pessoas a 

enxergar o caminho que é Jesus através de nossa vida. 

 

Que você esteja sempre disposto a ser sal e luz neste mundo, para que muitas pessoas, olhando 

para você vejam a luz de Jesus e creiam nele. Só assim eles poderão ir para o céu.  

 

VERSÍCULO DO DIA  

 

 
 



DIA 35 - SÁBADO 
 

Chegamos ao final de 40 dias de reflexões sobre os propósitos de Deus para a nossa vida neste 

mundo.  Tivemos uma reflexão a cada dia, somando 35 dias e mais 5 domingos de reflexões online 

com as histórias no culto infantil. Nesses 40 dias você descobriu porque está neste mundo? 

 

Relacione as colunas abaixo para recordar cada um dos propósitos de Deus para você. 

 

1. Você está aqui para ajudar os outros (Serviço)                               (    ) Marcos 12:30 

  

2. Você está aqui para amar muito a Deus (Adoração)                         (    ) Romanos 12:5 

 

3. Você está aqui para ser amigo dos outros (Comunhão)                     (    ) Colossenses 4:6 

 

4. Você está aqui para uma super missão (Missões)                             (    ) Filipenses 2:5 

  

5. Você está aqui para fazer o que Jesus fazia (Discipulado)              (    ) I Pedro 4:10 

 

Além desses propósitos de Deus para nós, descobrimos muitas coisas legais: 

 

  A principal coisa que descobrimos é que nascemos para agradar a Deus. 

 

  Descobrimos também que não estamos aqui neste mundo por acaso. 

 

 Deus planejou o seu nascimento e pode ter certeza que Ele tem propósitos muito especiais 

para a sua vida. 

 

Valeu o seu esforço! Que Deus lhe abençoe! 

Se você colocar em prática tudo o que aprendeu deixará  

Deus muito feliz e toda glória será para Ele. 

 

Um grande abraço da Tia Dora Monteiro que confeccionou este livrinho 

para ajudar você a descobrir o propósito de Deus para a sua vida. 

Fortaleza, Agosto de 2020 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


