
Passagens bíblicas sobre o cuidado e a proteção de Deus para crianças 



"Não se preocupem com a vida 
diária, se terão o suficiente para 
comer, beber ou vestir. 
Observem os pássaros. Eles não 
plantam nem colhem, nem 
guardam alimento em celeiros, 
pois seu Pai celestial os alimenta. 
Acaso vocês não são muito mais 
valiosos que os pássaros? 

E por que se preocupar com a 
roupa? Observem como crescem 
os lírios do campo. Não 
trabalham nem fazem roupas e, 
no entanto, nem Salomão em 
toda a sua glória se vestiu como 
eles. E, se Deus veste com 
tamanha beleza as flores 
silvestres que hoje estão aqui e 
amanhã são lançadas ao fogo, 
não será muito mais generoso 
com vocês?"- Jesus (Mateo 6:25-
30)



Aquele que habita 
no abrigo do 
Altíssimo encontrará 
descanso à sombra 
do Todo-poderoso. 
Isto eu declaro a 
respeito do Senhor: 
ele é meu refúgio, 
meu lugar seguro, 
ele é meu Deus e 
nele confio. Pois ele 
o livrará das 
armadilhas da vida e 
o protegerá de 
doenças mortais. Ele 
o cobrirá com as 
suas penas e o 
abrigará sob as suas 
asas; a sua 
fidelidade é 
armadura e 
proteção.
(Salmos 91:1-4)



Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão 
com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O anjo do Senhor é guardião; 
ele cerca e defende os que o temem.

Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los 
em segurança ao lugar que lhes preparei. Acompanharei você pessoalmente e lhe darei 
descanso. (Salmos 91:11, Salmos 34:37, Êxodo 23:20, Êxodo 33:14)



O Senhor é meu pastor, e 
nada me faltará. Ele me faz 
repousar em verdes pastos e 
me leva para junto de riachos 
tranquilos. Renova minhas 
forças e me guia pelos 
caminhos da justiça; assim, 
ele honra o seu nome.

Mesmo quando eu andar pelo 
escuro vale da morte, não 
terei medo, pois tu estás ao 
meu lado. Tua vara e teu 
cajado me protegem. Preparas 
um banquete para mim na 
presença de meus inimigos. 
Unges minha cabeça com 
óleo; meu cálice transborda.

Certamente a bondade e o 
amor me seguirão todos os 
dias de minha vida, e viverei 
na casa do Senhor para 
sempre. (Salmos 23)



O Senhor é minha luz e 
minha salvação; então, 
por que ter medo? O 
Senhor é a fortaleza de 
minha vida; então, por 
que estremecer? Ainda 
que um exército me 
cerque, meu coração 
não temerá. Ainda que 
invistam contra mim, 
permanecerei confiante. 
Pois ali me abrigará em 
tempos de aflição e em 
seu santuário me 
esconderá; em 
segurança, numa rocha 
alta, me colocará. O 
nome do Senhor é 
fortaleza segura;
o justo corre para ele e 
fica protegido. (Salmos
27:1,3,5; Provérbios
18:10)
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