


29: O Amor Vê as Coisas Boas

O amor cobrirá a multidão 
de pecados. 
(1 Pedro 4:8)

O Amor Vê as Coisas BoasO Amor Vê as Coisas Boas
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29: O Amor Vê as Coisas Boas

Você já teve um 
dia de desastrado, 
como, por 
exemplo, derramar 
um copo de leite 
ou tropeçar e cair 
em uma poça de 
lama? Isso fez você 
se sentir um pouco 
bobo e preocupado 
com que os outros 
estariam pensando 
de você? 
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29: O Amor Vê as Coisas Boas

Todos temos momentos 
em que somos um 
pouco desajeitados ou 
descuidados e, às vezes, 
vemos os outros na mesma 
situação.

Quando virmos alguém 
cometer um erro, é 
importante não rir da 
pessoa nem ficar zangado 
com ela. Devemos reagir 
com gentileza e pensar no 
lado bom da pessoa. 
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29: O Amor Vê as Coisas Boas

Isso faz com que os pequenos 
erros não pareçam tão 
importantes.

O amor nos ajuda a não nos 
preocuparmos com o erro, 
mas a pensar na pessoa e em 
maneiras de sermos bons com 
ela. Jesus vê o melhor em cada 
um de nós e nos ama apesar de 
nossos erros. Podemos mostrar 
esse mesmo amor pelos outros 
também.
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29: O Amor Vê as Coisas Boas
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Em um quadro branco, faça um 
rabisco bem grande com uma 
caneta hidrográfica. Quando 
terminar, pegue um apagador, 
um lenço de papel ou um pano 
e apague o rabisco. É isso que o 
amor faz: ajuda a corrigir as coisas.

AçãoAção
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31: O Amor é Tudo

O amor nunca falha.  
(1 Coríntios 13:8 parafraseado) 

O Amor é TudoO Amor é Tudo
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31: O Amor é Tudo

Ser amado e bem tratado 
é muito bom! Pense 
como sua mãe e seu pai 
lhe amam. Você sabe 
que vão cuidar bem de 
você, não é mesmo?
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31: O Amor é Tudo

O amor é uma parte maravilhosa de 
nossas vidas. Podemos mostrá-lo 
por meio de atos de bondade e pela 
consideração que temos pelos outros 
no que fazemos e dizemos.

Quando somos motivados 
pelo amor, somos bons e 
atenciosos com os outros. 
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31: O Amor é Tudo

Vamos escolher fazer as coisas 
que farão os outros felizes e 
não apenas nós mesmos.

O amor sempre deixa o dia de 
alguém mais iluminado, faz as 
pessoas se sentirem melhores 
e nos dá vontade de mostrar 
Deus para os outros, porque 
Deus é amor. Fazer as coisas 
por amor é sempre a escolha 
certa. 

4



31: O Amor é Tudo
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Faça uma corrente de amor. 
Corte tiras de papel de cores 
diferentes. Toda vez que você 
fizer uma bondade, faça um 
elo com uma tira de papel e 
coloque-o na corrente. A sua 
corrente de amor pode ficar 

muito longa!

AçãoAção
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06: Como Amar os Outros? 

Amarás o teu 
próximo como a ti 

mesmo.  
(Mateus 22:39, NVI)

Como Amar os Outros? Como Amar os Outros? 
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06: Como Amar os Outros? 

É fácil 
demonstrar 
amor a alguém 
que é bom para 
nós ou de quem 
gostamos, mas 
pode ser difícil 
ser gentil com 
aqueles de quem 
não gostamos 
tanto ou que 
tenham feito 
algo que nos 
magoou ou nos 
deixou triste.

2



06: Como Amar os Outros? 

Deus é um Deus de amor. 
Ele ama a todos e quer 
nos ensinar a amar aos 
outros também, mesmo 
quando for difícil. 

A Bíblia diz que devemos 
amar aos outros como 
a nós mesmos. Isso 
significa que devemos 
tratar os outros com a 
mesma bondade e amor 
com os quais gostaríamos 
que nos tratassem.
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06: Como Amar os Outros? 

Imagine, por exemplo, que queira 
dar uma volta no quarteirão com 
a bicicleta do seu amigo. Você 
não pegaria a bicicleta sem pedir, 
não é mesmo? Você também não 
gostaria que alguém pegasse 
sua bicicleta sem pedir, certo? 
Provavelmente, você preferiria 
que ele lhe pedisse com educação 
antes de usar. Por isso, fazer o 
mesmo seria uma demonstração 
de amor pelo seu amigo.  

Quando demonstramos amor às 
pessoas, estamos sendo como 
Jesus.
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06: Como Amar os Outros? 
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Pense em como você 
gostaria que alguém lhe 
demonstrasse bondade 
e faça um desenho com 
você realizando esse 
ato de bondade com 
alguém.

AçãoAção
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57: Como Podemos Mostrar a Jesus que O Amamos?

Ama ao Senhor teu Deus 
com todo o teu coração, 

com toda a tua alma e com 
todo o teu entendimento.  
(Mateus 22:37, parafraseado)

Como Podemos Mostrar a 
Jesus que O Amamos?
Como Podemos Mostrar a 
Jesus que O Amamos?



57: Como Podemos Mostrar a Jesus que O Amamos?

Existem muitas formas 
de mostrarmos o 
nosso amor aos outros. 
Podemos mostrar que 
os amamos através 
das nossas ações, 
como, por exemplo, 
saudarmos nossos 
pais com um abraço 
ou compartilhamos 
nossos brinquedos com 
irmãos mais novos; isso 
mostra que os amamos. 
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57: Como Podemos Mostrar a Jesus que O Amamos?

Outra forma de 
demonstrarmos 
amor é 
dizendo 
palavra 
amáveis e 
amorosas 
a alguém.

 Às vezes nos 
perguntamos como vamos 
mostrar a Jesus que O 
amamos, uma vez que 
não é possível vê-lO nem 
tocá-lO. Mas podemos 
Lhe dar o nosso amor 
de formas semelhantes 
a quando damos amor 
aos outros. Podemos Lhe 

dizer que O amamos e 
Lhe agradecer pelas coisas 

maravilhosas que faz por nós. 
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57: Como Podemos Mostrar a Jesus que O Amamos?

Podemos mostrar a Jesus que O 
amamos passando tempo com Ele, 
lendo a Sua Palavra e orando. Outra 
forma de mostrarmos a Jesus que O 
amamos é fazendo as coisas que a Sua 
Palavra diz para fazermos. Jesus torna 
a nossa vida mais feliz, e nós também 
podemos fazer Jesus mais feliz 
demonstrando-Lhe amor desse jeito.

4



57: Como Podemos Mostrar a Jesus que O Amamos?
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AçãoAção

Feche seus olhos e 
diga a Jesus duas 
coisas que gosta 

nEle. Pode dizer em 
voz alta, sussurrando 

ou simplesmente 
pensando, porque 
Jesus vai ouvir do 

mesmo jeito.
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57: Pequenos Gestos de Gentileza

Amemos uns aos outros. 
(1 João 4:7 NVI)

Pequenos Gestos de GentilezaPequenos Gestos de Gentileza



57: Pequenos Gestos de Gentileza

Alguma vez alguém 
lhe ofereceu uma 
bebida fresca quando 
você estava com 
muito calor e muita 
sede? Provavelmente, 
não só matou sua 
sede, mas também 
o deixou muito 
feliz. Gentileza 
é uma forma de 
demonstrarmos amor 
aos outros.
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Podemos ser gentis fazendo 
gentilezas. Não tem que ser 
nada demais; até mesmo 
pequenas gentilezas podem 
deixar alguém mais alegre e 
feliz.

57: Pequenos Gestos de Gentileza 3



Jesus quer que 
demonstremos amor aos 
outros. Na verdade Ele disse 
que uma das coisas mais 
importantes que poderíamos 
fazer era sermos gentis e 
amorosos uns com os outros. 
Quando somos gentis com 
os outros, isso os faz felizes. 
Jesus fica orgulhoso de nós 
quando somos amáveis, e isso 
também nos faz felizes.

57: Pequenos Gestos de Gentileza 4



Pense em algo amável que 
pode fazer por alguém da 

sua família, e coloque isso em 
prática. Veja como deixa a 

pessoa mais feliz, e como você 
também se sente melhor.

57: Pequenos Gestos de Gentileza
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19: Todos Cometemos Erros 

Todos pecaram e estão 
afastados de Deus.  
(Romanos 3:23 NTLH 

parafraseado)

Todos Cometemos Erros Todos Cometemos Erros 
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19: Todos Cometemos Erros 

Sempre haverá 
ocasiões em que 
seremos rudes ou 
faremos algo que 
não deveríamos 
fazer, até mesmo 
quando tentamos 
fazer somente o 
que é certo. Nunca 
seremos perfeitos.

2



19: Todos Cometemos Erros 

É por isso que 
precisamos de Jesus. 
Ele deu a vida por 
nós para que nossos 
pecados fossem 
perdoados. Jesus sabe 
que, às vezes, é difícil 
fazer o que é certo, e 
quer nos ajudar a fazer 
boas escolhas. Nem 
sempre é fácil admitir 
nossos erros. 
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19: Todos Cometemos Erros 

Mas quando 
fazemos algo errado, 
precisamos pedir a 
Jesus e aos outros 
para nos perdoar, 
e então podemos 
tentar mais uma vez. 
Jesus fica feliz quando 
nos arrependemos 
dos nossos erros e 
queremos nos corrigir. 
Ele sempre fica feliz 
de nos ver recomeçar.
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19: Todos Cometemos Erros 
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Fale sobre uma ocasião em que 
você fez algo pelo qual precisou 
ser perdoado. Você se sentiu triste 
quando fez o que era errado? 
Sentiu-se melhor depois de pedir 
perdão? E depois disso, tentou 
fazer a coisa certa?

AçãoAção
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22: É Muito Amor

Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu o Seu único 
Filho, para que todo aquele 

que nEle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. 

(João 3:16 parafraseado)

É Muito AmorÉ Muito Amor
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22: É Muito Amor

Jesus veio à 
Terra para que 
pudéssemos 
aprender sobre 
o amor de 
Deus por nós. 
Quando cremos 
em Jesus e 
abrimos o 
coração para o 
Seu amor, Ele se 
torna parte de 
nossas vidas. 
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22: É Muito Amor

Quando cremos em 
Jesus, e O aceitamos 
como nosso salvador, 
Ele nos promete a vida 
eterna no céu.
 
Podemos ler muitas 
histórias maravilhosas 
na Bíblia sobre a vida 
de Jesus na Terra. É por 
elas que aprendemos 
mais sobre o amor de 
Deus, Seu poder e Seu 
plano para nós. 
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22: É Muito Amor

Jesus nos ajuda a ser 
bons, a ter amor e 
compaixão pelos outros. 
Podemos seguir o 
exemplo de Jesus de 
como Ele se interessou 
pelas muitas pessoas 
que conheceu e quis ser 
amigo delas.
 
Não é maravilhoso saber 
sobre Jesus e Seu amor 
por nós?  

4



22: É Muito Amor
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Desenhe e depois pinte Jesus e 
você. Peça para seu papai ou sua 
mamãe escrever: “Jesus me ama” 
abaixo do desenho. Fixe-o perto 
da sua cama para se lembrar do 
amor de Jesus por você.

AçãoAção
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61: É Muito Simples!

Vocês são salvos pela graça, 
por meio da fé. 

(Efésios 2:8, NVI)

É Muito Simples!É Muito Simples!



61: É Muito Simples!

Quando acreditamos no 
amor de Jesus, podemos 
ser salvos. É simples assim! 
Não temos de ser perfeitos 
para Jesus nos amar. Ele nos 
ama mesmo quando não 
nos comportamos bem ou 
fazemos coisas erradas.

Podemos sempre pedir e receber Seu perdão.

2



61: É Muito Simples!

O amor de Jesus por nós é perfeito e 
maravilhoso. É por isso que Ele veio 
disposto a dar a vida por 
nós. Quando acreditamos 
por meio da fé que, 
para tornar nossa vida 
melhor, Jesus nos 
perdoou pelos nossos 
pecados, estamos 
convidando-O para 
entrar em nossos 
corações.

É assim que nos 
tornamos salvos dos 

nossos pecados.
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61: É Muito Simples!

Além de sermos salvos, 
podemos ter certeza 
de que viveremos no 
Céu com Jesus, onde O 
veremos face a face, O 
conheceremos melhor e O 
amaremos mais.
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61: É Muito Simples!
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AçãoAção
Peça à sua mãe ou ao seu pai para esconder 
um de seus brinquedos no quarto enquanto 

você fica com os olhos fechados. Finja 
que seu brinquedo está chamando você, 
pedindo que o encontre, e vá procurá-lo. 

Quando achar o brinquedo, pule de alegria. 
Então, fale sobre a felicidade de Jesus 

quando pedimos para Ele nos achar e nos 
salvar, e como Ele fica feliz quando nos 

encontra.
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60: Jesus é o Presente de Amor de Deus

Ninguém mais pode dar 
salvação. No mundo inteiro, 
não há nenhum outro nome 
pelo qual podemos ser salvos. 

(Atos 4:12, parafraseado)

Jesus é o Presente de Amor de DeusJesus é o Presente de Amor de Deus



60: Jesus é o Presente de Amor de Deus

Somente 
Jesus pode 
nos salvar. Ele 
veio à Terra 
para que 
pudéssemos 
conhecer Deus, 
Seu amor e o 
carinho que 
tem por nós.
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60: Jesus é o Presente de Amor de Deus

Quando pensamos no tempo 
em que Jesus passou na Terra, 
lembramo-nos de como Ele 
se importou com as pessoas, 
como demonstrou amor e 
bondade pelos doentes, pelos 
pobres e até por aqueles 
que não foram bons com Ele. 
Jesus fez isso porque nos ama, 
independentemente de quem 
somos e do que fazemos. Ele 
quer que O convidemos a viver 
em nosso coração e a fazer 
parte das nossas vidas, para 
que O conheçamos melhor. 

3



60: Jesus é o Presente de Amor de Deus

Jesus é o caminho para irmos ao Céu. 
Quando acreditamos nEle, abrimos 
nossos corações para o grande amor que 
Deus tem por nós. Somente Jesus pode 
nos dar a vida eterna. Ele é o presente de 
amor que Deus nos dá.
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60: Jesus é o Presente de Amor de Deus
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AçãoAção

Desenhe você no céu fazendo 
algo que tenha muita vontade 

ao lado de Jesus.
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59: Jesus na Nossa Vida

Crê no Senhor Jesus 
Cristo e serás salvo. 

(Atos 16:31 ECA)

Jesus na Nossa VidaJesus na Nossa Vida



59: Jesus na Nossa Vida

A Bíblia diz que se 
acreditarmos em 
Jesus, podemos 
ser salvos. O que 
significa ser salvo? 
Significa que Jesus 
perdoou nossos 
pecados, as coisas 
ruins que fizemos.
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Tem momentos em que nós 
fazemos coisas erradas ou que 
magoam os outros ou até nós 
mesmos. Essas coisas deixam 
Jesus triste. Jesus sabia que 
nós íamos pecar. E, como tem 
um grande amor por todo o 
mundo, escolheu morrer por 
nós, para que através da Sua 
morte fôssemos salvos, nossos 

pecados fossem perdoados e 
recebêssemos o Seu presente da 

vida eterna.

59: Jesus na Nossa Vida 3



Quando acreditamos em Jesus e Lhe pedimos para 
fazer parte da nossa vida, estamos aceitando o Seu 
maravilhoso presente de amor e perdão. Depois, 
deveríamos fazer tudo ao nosso alcance para 
fazermos e dizermos coisas que fazem Jesus feliz.

59: Jesus na Nossa Vida 4



Feche os olhos e pense no amor 
de Jesus, e em como Ele veio 
ao mundo para salvar cada um 
de nós. Você não fica feliz de 
saber que Jesus te ama tanto 

assim? Agora agradeça a Jesus 
pelo Seu presente de perdão e 

salvação.

59: Jesus na Nossa Vida
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AçãoAção
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33: Poder! Poder! Poder!

A todos quantos o 
receberam, Deus lhes deu o 
poder de se tornarem filhos 

de Deus. 
(João 1:12 parafraseado) 

Poder! Poder! Poder!Poder! Poder! Poder!
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33: Poder! Poder! Poder!

Deus é nosso 
Pai celestial de 
amor. Quando 
acreditamos nEle e 
O tornamos parte 
de nossas vidas, 
passamos a ser Seus 
filhos. Como um pai 
amoroso cuida de 
seus filhos, Deus 
cuida de nós, e 
muito bem.
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33: Poder! Poder! Poder!

Deus é muito 
poderoso. Por 
sermos Seus filhos, 
podemos receber 
também um pouco 
do seu poder. Ele gosta de nos 

ajudar a fazer o 
que é certo, e nos 
dá poder quando 
Lhe pedimos para 
nos ajudar a fazer 
as escolhas certas, 
a saber o que 
devemos fazer e o 
que vai nos trazer 
felicidade.
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33: Poder! Poder! Poder!

Deus é muito poderoso e cheio de amor. Cada um de nós é uma de Suas 
criações especiais. Quando abrimos o coração ao Seu amor, aprendemos 
mais sobre o nosso maravilhoso e poderoso Pai!
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33: Poder! Poder! Poder!
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Fale sobre como você quer 
que o poder de Deus o ajude 

a fazer algo que seja difícil 
ou que esteja aprendendo. 
Lembre-se que Ele gosta de 

nos ajudar nas coisas grandes e 
nas coisas pequenas. 

AçãoAção
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09: Quem Bate?

Eu estou à porta e bato. 
Se alguém ouvir a Minha 

voz e abrir a porta, Eu 
entrarei. 

(Apocalipse 3:20 NTLH)

Quem Bate?Quem Bate?

1



09: Quem Bate?

Há muito tempo, 
Jesus veio à Terra 
por uma razão muito 
especial. Sabe qual? 
Trazer a salvação 
para nós. Jesus 
ama muito a cada 
um de nós e quer 
que a gente abra o 
coração para o Seu 
amor.
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09: Quem Bate?

A Bíblia diz que Jesus 
está à porta do nosso 
coração e bate. Quando 
você ouve um amigo bater 
à sua porta, o que você 
faz? Você abre a porta e 
o convida a entrar, certo? 
Isso é o que Jesus quer 
que façamos também. 
Deseja que você abra a 
porta do seu coração e 
diga: “Por favor, entre, 
Jesus, e seja parte da 
minha vida”. E é isso que 
Ele fará.

3



09: Quem Bate?

Jesus quer nos 
conhecer e fazer 
parte de nossas 
vidas. Quando 
Jesus faz parte 
de nossas vidas, 
somos mais felizes, 
porque temos Seu 
amor em nossos 
corações.

4



09: Quem Bate?
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Você já pediu a Jesus para entrar 
em seu coração? Se não, faça esta 
pequena oração e Jesus estará com 
você para sempre:

“Jesus, por favor, entre em meu 
coração. Obrigado por ser meu amigo. 
Quero que Você seja parte da minha 
vida para sempre. Amém.”

AçãoAção
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56: Seja Como Jesus

Com isso todos saberão que 
vocês são Meus discípulos, 

se vocês se amarem uns aos 
outros. 

(João 13:35 NVI)

Seja Como JesusSeja Como Jesus



56: Seja Como Jesus

Jesus disse 
certa vez que as 
pessoas saberiam 
que somos Seus 
seguidores se 
mostrássemos 
amor aos outros. 
Quando somos 
amáveis e 
corteses com as 
pessoas, estamos 
mostrando para 
elas como Jesus é.

2



56: Seja Como Jesus

Não é tão difícil mostrarmos 
interesse pelas pessoas que 
são boas para nós. Mas quando 
alguém é ruim conosco, nos 
incomoda ou irrita, pode ser 
mais difícil sermos amáveis e 
educados.

3



56: Seja Como Jesus

Jesus disse que deveríamos ser bons até com as pessoas que são malvadas 
conosco. Pode ser difícil fazer isso, mas se formos pacientes, calmos e 
amáveis mesmo quando as pessoas não são amáveis conosco, nossas 
reações mostrarão aos outros que estamos fazendo tudo ao nosso alcance 
para agirmos como Jesus agiria, porque O amamos e seguimos.

4



56: Seja Como Jesus
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AçãoAção

Aprenda este pequeno 
poema para lembrá-lo como é 
importante amar:

Sempre que sou amável,
 Acabo por descobrir,
 Que alegrei o dia de alguém,
 E fiz Jesus feliz também!
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34: Um Presente Muito Especial

Se você disser que Jesus é o 
seu Senhor e acreditar no 
seu coração que Deus O 
ressuscitou, será salvo. 

(Romanos 10:9, parafraseado) 

Um Presente Muito EspecialUm Presente Muito Especial
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34: Um Presente Muito Especial

Há muito tempo, 
Jesus veio à Terra com 
uma missão especial. 
Sabe que missão foi 
essa? Veio nos trazer 
a salvação. Morreu 
por nós para que 
pudéssemos ser salvos 
de nossos pecados. 

2



34: Um Presente Muito Especial

Por isso, podemos 
conhecer Jesus mais de 
perto e experimentar 
o Seu amor por nós 
todos os dias. Esse é 
um presente muito 
especial que Jesus 
nos oferece!

Para receber esse 
presente, a Bíblia 
diz que precisamos 
acreditar em Jesus. 
A Bíblia também nos 
conta a maravilhosa 
história de como, 
depois que Jesus 

morreu, Deus O 
trouxe de volta à 

vida! Deus quer que 
acreditemos nesse 
milagre maravilhoso.

3



34: Um Presente Muito Especial

Se cremos em Jesus e que Deus O ressuscitou dos mortos, 
podemos ser salvos — não importa quem somos, onde 

vivemos, ou mesmo o que 
fazemos. Quando recebemos 
o presente divino da Salvação, 
somos salvos para sempre.  
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34: Um Presente Muito Especial
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Faça um desenho de 
Jesus quando ressuscitou. 
Em seguida, agradeça a 
Jesus pela salvação, esse 
maravilhoso presente que 

Ele nos deu.

AçãoAção
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35: Um Reflexo de Jesus

Se alguém está em Cristo, é 
uma nova pessoa; as coisas 
velhas já passaram, e tudo 

se fez novo.
(2 Coríntios 5:17, parafraseado) 

Um Reflexo de JesusUm Reflexo de Jesus
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35: Um Reflexo de Jesus

Já lhe aconteceu 
de seu brinquedo 
quebrar, o seu papai 
o consertar e o deixar 
como se fosse novo? 
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35: Um Reflexo de Jesus

Quando recebemos Jesus 
em nosso coração e Lhe 
pedimos que nos ensine a 
viver como Ele, é como se 
Ele consertasse as coisas nas 
nossas vidas e nos tornasse 
pessoas melhores. Quem 
recebe Jesus se torna uma 
nova pessoa. Talvez tenha 
a mesma aparência que 
antes, mas Jesus mudou seu 
coração e o transformou em 
uma pessoa melhor. 
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35: Um Reflexo de Jesus

Aprendemos a fazer as coisas como Jesus as faz, a tratar 
os outros como Ele os trata e a refletir Seu amor em 
nossas ações. Quando 
permitimos que Jesus 
entre em nossas 
vidas e fazemos o 
melhor ao nosso 
alcance para seguir 
Seus ensinamentos, 
aprendemos a ser mais 
como Ele. 

Jamais seremos perfeitos como Jesus; mas podemos nos 
tornar mais amáveis, atenciosos e alegres. Dessa forma, as 
pessoas verão Jesus brilhando em nós. 
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35: Um Reflexo de Jesus
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Vê como ela reflete e 
aparece em outro lugar? 

Jesus é como a luz e nós, o 
espelho. Quando vivemos 

conforme Jesus deseja, 
refletimos a Sua luz e alegria 

para outras pessoas.

AçãoAção
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