


02: Perfeita Paz

Você, Deus, conservará em 
perfeita paz àquele que 
pensa sempre em Você, 

porque ele confia em Você. 
(Isaías 26:3 parafraseado)

Perfeita PazPerfeita Paz

1



02: Perfeita Paz

Às vezes, temos medo. 
Quando isso acontece, 
podemos não saber o 
que fazer para nos livrar 
do medo. Jesus pode 
nos ajudar. 
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02: Perfeita Paz

Ele não quer que 
tenhamos medo, mas 
que sejamos felizes.

Cuando tenemos 
miedo podemos 
contarle a Jesús lo 
que nos pasa y luego 
pedirle que llene de 
paz nuestro corazón. Sean 
grandes o pequeños nuestros 
temores, se los podemos contar todos a 
Jesús. Él nos tranquilizará.
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02: Perfeita Paz

Então, sempre que 
tivermos medo, 
podemos pensar em 
Jesus, no Seu amor e 
em como Ele cuida 
de nós. Confiamos 
em Jesus porque Ele 
nos protege. Jesus dá 
paz ao nosso coração 

quando confiamos nEle.

4



02: Perfeita Paz
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Aprenda estas rimas para recitar sempre que 
tiver medo:  

Jesus, com Você posso falar
Quando o medo chegar

Quero sentir paz no coração
E ficar feliz então.

AçãoAção

5



07: Com a Ajuda de Jesus

Tudo posso em Cristo 
que me fortalece.  

(Filipenses 4:13 

parafraseado)

Com a Ajuda de JesusCom a Ajuda de Jesus
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07: Com a Ajuda de Jesus

Não é difícil 
fazer as coisas 
simples. 
Às vezes, 
entretanto, nos 
vemos diante de 
coisas difíceis 
demais para 
nós, como 
acontece com 
as tarefas que 
nunca fizemos 
antes, ou que 
ainda estamos 
aprendendo. 
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07: Com a Ajuda de Jesus

É importante não 
desistir quando temos 
dificuldades para fazer 
algo novo.

Vou lhe contar um 
segredo: Jesus 
pode nos ajudar nos 
trabalhos mais difíceis. 
Ele promete que nos 
ajudará a fazer todas as 
coisas. Se algo parecer 
difícil demais para nós, 
podemos pedir a ajuda 
de Jesus.

3



07: Com a Ajuda de Jesus

Jesus pode nos dar paciência 
para aprender, especialmente 
quando se trata de uma 
habilidade que, para 
sabermos direitinho, temos 
de tentar algumas vezes. 
Quando pedimos a ajuda de 
Jesus e fazemos o melhor 
ao nosso alcance, podemos 
aprender muitas habilidades 
incríveis.

Aprender é uma parte 
maravilhosa da nossa vida 
e Jesus quer nos ajudar em 
tudo que fazemos.

4



07: Com a Ajuda de Jesus
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Esta é uma quadrinha que você 
pode recitar sempre que estiver 
aprendendo algo:

Se na hora de aprender
Eu encontrar dificuldade,
Com Jesus, tudo posso fazer
Isso sei que é verdade! 

AçãoAção

5



14: Confie em Jesus

Confia no Senhor de todo 
o teu coração, e não te 
apoies no teu próprio 

entendimento.
(Provérbios 3:5)

Confie em JesusConfie em Jesus

1



14: Confie em Jesus

Jesus é como 
um pai amoroso 
que cuida 
bem de nós. 
Podemos 
confiar que Ele 
nos suprirá, 
assim como 
confiamos que 
nossos pais vão 
cuidar de nós.

2



14: Confie em Jesus

Não seria uma bobagem 
se disséssemos para nosso 
pai ou nossa mãe que 
não precisam mais cuidar 
de nós e que podemos 
nos virar sozinhos? 
Quando somos pequenos 
precisamos dos nossos 
pais, e todos precisam, 
sempre, do cuidado 
amoroso de Jesus.

Jesus quer que as pessoas 
no mundo todo confiem 
nEle e O deixem ajudá-las. 

3



14: Confie em Jesus

Mas, às vezes, achamos 
que sabemos como 
fazer as coisas sem 
Jesus, então não Lhe 
pedimos ajuda. Mas 
Jesus se alegra quando 
confiamos que Ele vai 
cuidar de nós. 

Quando confiamos em 
Jesus, não precisamos 
nos preocupar com 
nada, porque estamos 
sob Seu amoroso 
cuidado.

4



14: Confie em Jesus
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Pare alguns momentos para agradecer 
a Jesus pela maneira maravilhosa como 
cuida de você. 

“Obrigado, Jesus, pelo Seu amor. Você 
cuida tão bem de mim. É muito bom 
confiar em Você. Ajude-me a lembrar de 
recorrer a Você sempre que precisar de 
algo, em vez de tentar me virar sozinho. 
Eu confio em Você! Amém.”

AçãoAção

5



21: Tudo Fica Bem no Final!

Todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem 
daqueles que amam a 

Deus. 
(Romanos 8:28)

Tudo Fica Bem no Final! Tudo Fica Bem no Final! 

1



21: Tudo Fica Bem no Final!

Quando um 
amigo tem 
de ir embora, 
quando 
ficamos 
doentes, ou 
quando temos 
problemas, 
essas coisas 
não nos 
parecem nada 
boas.

2



21: Tudo Fica Bem no Final!

Aprendemos na Bíblia 
que, como amamos e 
acreditamos em Jesus, 
as coisas vão contribuir 
para o bem, mesmo 
quando não parecem 
boas ou algo difícil nos 
acontece. 

Isso significa que 
temos fé de que um dia 
teremos condições de 
ver algo bom resultar 
do que aconteceu.
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21: Tudo Fica Bem no Final!

Você talvez tenha 
planejado passar um dia 
no parque, mas começou a 
chover e teve de ficar em 
casa. A chuva, no início, 
pareceu algo “ruim”, 
mas ainda assim você se 
divertiu, porque encontrou 
algo para fazer em casa 
que o alegrou.
 
Há muitas maneiras de 
tirar coisas boas de algo 
que, no início, parecem 
ruins. Jesus sabe como 
fazer tudo ficar bem no 
final.

4



21: Tudo Fica Bem no Final!
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Desenhe um emaranhado de linhas em 
um papel. Depois pinte cada espaço 
entre as linhas com uma variedade de 
cores, até estar tudo colorido. O que 
antes parecia um rabisco, tornou-se 
uma gravura bonita e colorida. 

AçãoAção

5



24: Sempre ao Nosso Lado

Nunca o deixarei nem o 
desampararei. 
(Hebreus 13:5) 

Sempre ao Nosso LadoSempre ao Nosso Lado

1



24: Sempre ao Nosso Lado

Já lhe aconteceu 
de se perder de 
sua mãe ou de seu 
pai? Pode ser muito 
assustador. 

Mesmo em situações 
que estamos 
perdidos ou com 
medo, Jesus está 
sempre conosco.

2



24: Sempre ao Nosso Lado

Jesus nos diz na 
Bíblia que nunca nos 
deixa. Onde quer que 
estejamos, em qualquer 
situação, Jesus está 
sempre ao nosso lado. 

Jesus é o nosso amigo 
eterno. Ele está com a 
gente em tudo o que 
fazemos.

3



24: Sempre ao Nosso Lado

Jesus prometeu cuidar 
e velar por nós, Seus 
filhos. Então, se você 
se sentir sozinho ou 
com medo, lembre-se 
de que Jesus está com 
você. Ele é o nosso 
protetor e amigo, 
que nunca sai do 
nosso lado. Isso não é 
maravilhoso?  

4



24: Sempre ao Nosso Lado
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Desenhe você e Jesus fazendo 
algo juntos. Peça à sua mãe 
ou ao seu pai para escrever o 
versículo “Nunca o deixarei 
nem o desampararei” abaixo do 
desenho. Coloque-o perto da 
sua cama para lembrá-lo de que 
Jesus está sempre com você. 

AçãoAção

5



27: Quando Acreditamos

Tudo é possível para quem 
tem fé.

(Marcos 9:23, NTLH)

Quando AcreditamosQuando Acreditamos

1



27: Quando Acreditamos

Certa vez, um 
homem pediu 
a Jesus que 
curasse seu 
filho. Jesus 
explicou a esse 
pai que tudo 
era possível, 
se ele cresse 
e tivesse fé 
no poder de 
Deus. 

2



27: Quando Acreditamos

O homem então 
pediu a Jesus que o 
ajudasse a crer nEle 
completamente. Por 
causa da fé do pai, 
Jesus fez um milagre 
e o menino que estava 
doente foi curado. 

Jesus pode fazer 
milagres por nós 
hoje, se tivermos fé e 
acreditarmos no Seu 
poder. 

3



27: Quando Acreditamos

Mesmo se o problema 
for grande, quando 
acreditamos e pedimos 
a Jesus, Ele pode fazer 
coisas fantásticas, como 
fez muitas vezes quando 
viveu na Terra. 
 
Podemos demonstrar 
nossa fé e confiança em 
Jesus por meio de nossas 
orações e acreditar que 
Ele possa fazer milagres 
por nós. Isso deixa Jesus 
feliz. 

4



27: Quando Acreditamos
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Pense em outra história da Bíblia 
em que Jesus fez um milagre por 
causa da fé de alguém no poder 
de Deus.

AçãoAção
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36: A fé que cresce e cresce

A fé vem pelo ouvir a 
Palavra de Deus.

(Romanos 10:17)  

A fé que cresce e cresceA fé que cresce e cresce

1



36: A fé que cresce e cresce

Deus quer que 
aprendamos a 
confiar nEle, mas, 
às vezes, fica difícil 
confiar quando não 
sabemos o que vai 
acontecer. 

2



36: A fé que cresce e cresce

A Bíblia diz que a nossa fé aumenta quando lemos e 
estudamos a Palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, 
aprendemos muitas coisas surpreendentes que Deus fez por 
aqueles que nEle confiaram e acreditaram em Suas promessas. 

3



36: A fé que cresce e cresce

Nós também podemos vivenciar 
milagres! As promessas de Deus 
são reais. Se estudarmos 
o que Ele disse sobre o 
Seu amor e cuidado 
por nós, confiaremos 
e acreditaremos que 
Ele suprirá nossas 
necessidades. Deus 
adora atender às 
nossas orações e nos 
mostrar que é um Deus 
amoroso que cuida dos 
Seus filhos.

Quanto mais 
estudamos a Palavra 

de Deus, mais cresce a 
nossa fé. 

4



36: A fé que cresce e cresce
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Pense em uma história 
da Bíblia que relate um 
milagre resultante da fé 
de alguém no grandioso 
poder de Deus. 

AçãoAção

5



37: Nada é Impossível Para Jesus 1

Que lhe seja feito segundo a 
sua fé.

(Mateus 9:29, parafraseado) 

Nada é Impossível Para JesusNada é Impossível Para Jesus



37: Nada é Impossível Para Jesus 2

A Bíblia nos conta 
a história de dois 
cegos que pediram 
a Jesus que os 
curasse para que 
pudessem ver.



37: Nada é Impossível Para Jesus 3

— Vocês acreditam que Eu possa fazer esse 
milagre? —perguntou Jesus aos homens.

— Sim, Senhor — responderam.

Jesus, então, disse aos homens que, como tinham fé em Seu poder, Ele 
poderia curá-los e, de repente, os dois homens passaram a enxergar!



37: Nada é Impossível Para Jesus 4

Quando temos fé em Jesus e em Seu poder, muitas coisas maravilhosas 
podem nos acontecer. Pode ser difícil acreditar em algo que parece 
impossível, mas lembre-se sempre que nada é impossível para Jesus. Ele é o 
grande Deus do Universo e, quando acreditamos,  faz milagres por nós.

Deus é poderoso!



37: Nada é Impossível Para Jesus 5
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Aprenda estas rimas: 

Verdadeira é a Palavra de Deus;
Que tudo faz pelos Seus.

AçãoAção



38: Faça Jesus Feliz

Deleite-se no Senhor, e Ele 
atenderá aos desejos do 

seu coração.  
(Salmos 37:4 NVI) 

Faça Jesus FelizFaça Jesus Feliz

1



38: Faça Jesus Feliz

Você se lembra de alguma ocasião em 
que queria muito uma coisa especial? 
Talvez seu pai ou sua mãe lhe disseram 
que se fizesse suas tarefas direitinho 
ganharia um brinquedo especial. 

2



38: Faça Jesus Feliz

Pode ser que tenha achado 
um pouco difícil lembrar 
de suas tarefas e fazê-
las bem, mas depois 
que as executou, foi 
recompensado.

A Bíblia diz que 
quando fazemos 
tudo ao nosso 
alcance para 
agradar Jesus e 
fazer as coisas 
certas, Ele pode 
nos abençoar. 
E quando Jesus 
nos abençoa, 

não dá somente 
o essencial, mas, 

até mesmo, o que 
desejamos; desde que 
seja bom para nós.

3



38: Faça Jesus Feliz

Nem sempre é fácil obedecer 
aos pais, falar a verdade e pensar 
nos outros, mas quando fazemos 
essas coisas, deixamos Jesus 
feliz. E quando O fazemos feliz, 
Ele nos faz feliz.

4



38: Faça Jesus Feliz
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AçãoAção

Pense em coisas que podemos 
fazer para deixar Jesus feliz. É 
sempre fácil fazer essas coisas? 

Algumas provavelmente são 
difíceis, mas é importante 

continuar tentando.

5



39: Jesus nos Guia

Reconhece o Senhor em 
todos os teus caminhos, e 

Ele lhe dirá por onde deve 
andar. 

(Provérbios 3:6, parafraseado) 

Jesus nos GuiaJesus nos Guia

1



39: Jesus nos Guia

Você alguma vez 
foi com seus pais 
em algum lugar 
pela primeira vez 
e eles tiveram de 
pedir informações 
para chegar lá? 

2



39: Jesus nos Guia

Provavelmente gastaram 
tempo ao parar e 
perguntar, mas essas 
orientações foram 
importantes, porque 
os ajudaram a 
encontrar o 
caminho.

Muitas vezes, 
precisamos pedir 
ajuda a outras 
pessoas. É o que 
acontece quando 
enfrentamos um 
novo desafio 
e precisamos 
de auxílio, 
procurando 

alguma coisa ou 
aprendendo algo 

e precisamos que 
alguém nos ensine. 

3



39: Jesus nos Guia

Além de buscar a ajuda dos 
outros, devemos aprender 
a pedir ajuda a Jesus. Se 
o fizermos, Ele pode nos 
mostrar o que fazer.

Seja o que for que estamos 
fazendo, quando paramos 
para escutar Jesus, Ele 
pode falar ao nosso coração 
e nos dizer que direção 
devemos seguir. E quando O 
seguimos e O obedecemos, 
descobrimos que Jesus nos 
guia a lugares bons onde 
encontramos felicidade. 

4



39: Jesus nos Guia
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AçãoAção

Faça de conta que está 
falando com Jesus ao 

telefone, porque precisa Lhe 
pedir ajuda. Sua mãe ou seu 

pai pode fazer de conta que é 
Jesus. Pare e escute o que Ele 

tem a dizer.

5



51: Nosso maravilhoso protetor

Pois o Espírito que Deus nos deu não 
nos torna medrosos; pelo contrário, 
o Espírito nos enche de poder e de 

amor e nos torna prudentes.
(2 Timóteo 1:7 NTLH)

Nosso maravilhoso protetorNosso maravilhoso protetor

1



51: Nosso maravilhoso protetor

Alguma vez você já 
teve de enfrentar algo 
assustador? Algumas 
pessoas têm medo 
de tempestades e de 
trovões muito altos. 
Outras têm medo do 
escuro. 

2



51: Nosso maravilhoso protetor

Jesus pode ser o nosso 
protetor, sempre que 
sentirmos medo. 
Não importa o 
que esteja nos 
assustando, quando 
nos voltamos para 

Jesus e Lhe pedimos 
para nos proteger, Ele 

nos atende. Jesus pode 
nos dar a paz que nos ajudará 

a sentir o conforto de Seu amor 
em nossos corações.

Não é bom sentir 
medo. Quando 
sentimos medo de 
algo, queremos que 
alguém nos salve 
do que está nos 
assustando. 

3



51: Nosso maravilhoso protetor

Podemos falar com Jesus sobre 
nossos temores e confiar que 
Ele vai nos manter seguros. Não 
temos nada a temer, pois Jesus 
cuida de nós.

4



51: Nosso maravilhoso protetor
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Faça um desenho de Jesus 
cuidando de você e, depois, faça 

um círculo ao redor de vocês dois. 
Este é o lugar onde Jesus está 

mantendo você protegido contra 
as coisas que o deixam com medo. 

Fale sobre algumas das coisas 
que você gostaria de que Jesus o 

ajudasse a não se preocupar.

AçãoAção

5



52: Não Importa o Tamanho

A Minha graça é tudo o que 
você precisa, pois o Meu poder 
é mais forte quando você está 

fraco. 
(2 Coríntios 12:9 NTLH)

Não Importa o TamanhoNão Importa o Tamanho

1



52: Não Importa o Tamanho

Alguma vez você já 
tentou mover algo 
pesado e, por mais 
você tenha puxado e 
empurrado, a coisa 
simplesmente não 
se mexeu? Então, 
seu pai veio, o 
ajudou a mover 
o objeto e isso 
deixou você 
muito feliz.

2



52: Não Importa o Tamanho

As crianças aprendem muitas coisas, dentre elas: 
a obedecer, a cuidar dos outros e das coisas, a 
ser educado… Às vezes é difícil. Podemos pedir 
a Jesus para nos ajudar 
a aprender o que 
precisamos para 
formarmos 
um bom 
caráter e 
crescermos 
em espírito.

Assim como 
um pai forte 
que nos 
ajuda a levar 
algo pesado, 

Jesus nos dará 
uma mão e tudo 

se tornará muito 
mais fácil.

3



52: Não Importa o Tamanho

Se pararmos, orarmos e 
pedirmos a ajuda de Jesus 
para fazer aquelas coisas que 
sabemos que são certas, mas 
que podem ser difíceis para 
nós, Ele terá todo o prazer 
em cooperar. Por maior e 
mais difícil que o problema 
possa parecer para nós, Jesus 
é maior e melhor que tudo!

4



52: Não Importa o Tamanho
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Finja estar levantando algo pesado 
e peça à sua mãe ou ao seu pai para 

ajudá lo a levantar ou mexer esse objeto 
imaginário. Fale sobre algo que você está 
aprendendo, mas que tem sido difícil para 

você. Então faça uma oração e peça a 
ajuda de Jesus.

AçãoAção

5



53: Ele cuida de nós

Não tema, Eu estou com  
você. Eu sou seu Deus. Vou 

fortalecê-lo e ajudá-lo. 
(Isaías 41:10, parafraseado) 

Ele cuida de nósEle cuida de nós

1



53: Ele cuida de nós

Deus é maravilhoso 
e poderoso! Ele é 
muito incrível! E o 
que é ainda melhor: 
Ele prometeu 
que, quando 
acreditamos nEle, 
podemos Lhe 
pedir ajuda e 
força, e Ele nos 
atenderá.

2



53: Ele cuida de nós

Quando conhecemos e amamos Deus, não 
precisamos ter medo. Isso não significa que 
não teremos dificuldades, mas que, mesmo 
se precisarmos fazer algo difícil 
ou que nos deixe com 
medo, devemos 
lembrar que 
Deus está 
conosco. 

 

Ele vai cuidar de nós, 
nos dar a coragem 
que precisamos e nos 
mostrar o que fazer.

3



53: Ele cuida de nós

Não é maravilhoso saber 
que Deus está sempre 
pronto para nos ajudar? 
Isso nos faz sentir seguros, 
felizes e amados, porque o 
maravilhoso Deus de todo o 
Universo está cuidando de 
cada um de nós.

4



53: Ele cuida de nós
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Peça à sua mãe ou ao seu pai para 
escrever numa folha de papel: “Deus 

sempre cuida de mim”. Agora, enfeite 
essa folha como preferir. Quando 

terminar, coloque-a perto da sua cama 
ou em algum lugar no seu quarto, para 
que se lembre do amor e do cuidado 

de Deus por você.

AçãoAção

5



54: Quando Não Sabemos O Que Fazer

Se algum de vocês tem falta de 
sabedoria, peça-a a Deus; e lhe 

será concedida.  
(Tiago 1:5, parafraseado)

Quando Não Sabemos O 

Que Fazer

Quando Não Sabemos O 

Que Fazer

1



54: Quando Não Sabemos O Que Fazer

Às vezes, precisamos fazer escolhas, mas não 
sabemos o que escolher. 

E quanto mais pensamos nas 
opções, mais difícil é saber qual 
trará mais felicidade para nós e 
para os outros.

2



54: Quando Não Sabemos O Que Fazer

A Bíblia diz que Deus pode nos dar 
sabedoria. Sabedoria é o que nos ajuda 
a tomar boas decisões, mesmo quando 
é difícil. Quando Deus nos dá sabedoria, 
não ficamos, de repente, espertíssimos 
e sabemos todas as respostas; mas sim, 
sabemos conduzir nossa decisão para fazer 
as melhores escolhas, as que vão nos fazer 
mais felizes e a Deus também.

3



54: Quando Não Sabemos O Que Fazer

Sejam as decisões grandes ou 
pequenas, sempre podemos orar e 
pedir a Deus Sua sabedoria. Quando 
escutamos o que Ele tem a dizer, Ele 
nos mostra quais são as melhores 
escolhas.

4



54: Quando Não Sabemos O Que Fazer
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Aqui está um jogo 
que você pode fazer. 
Peça à sua mãe ou ao 
seu pai para colocar uma 
venda nos seus olhos 
e, depois, esconder um 
de seus brinquedos no 
quarto. Em seguida, 
você precisa tentar 
encontrá-lo com os olhos 
vendados. (Ande com 
cuidado!) Depois de 
tentar por algum tempo, 

ainda com a venda nos 
olhos, peça aos seus 
pais para segurar sua 
mão e levá-lo até o 
esconderijo. Quando o 
tiver encontrado, tire a 
venda. Em seguida, fale 
como foi muito mais fácil 
encontrar o brinquedo 
com ajuda e reflita sobre 
como Jesus está sempre 
pronto para nos ajudar; 
sempre que precisarmos.
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55: Todas as Nossas Necessidades

Deus suprirá todas 
as necessidades de 

vocês.  
(Filipenses 4:19 NVI)
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55: Todas as Nossas Necessidades

A Bíblia relata 
muitas histórias 
em que Deus 
supriu para o Seu 
povo. Como, por 
exemplo, quando 
o profeta Elias 
precisava de 
comida e Deus 
mandou corvos 
lhe levarem 
comida duas 
vezes ao dia.
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55: Todas as Nossas Necessidades

Ou a vez em que Moisés e os filhos 
de Israel estavam no deserto 
e precisavam de água, e 
Deus disse a Moisés 
que brotaria água 
da rocha, e por um 
milagre aconteceu 
exatamente isso. 
Jorrou água da 
rocha, suficiente para 
todos beberem.
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55: Todas as Nossas Necessidades

Ao longo da História, teve muitas 
ocasiões em que Deus fez milagres 
para suprir o que Seus filhos 
precisavam. E até nos dias de 
hoje Ele ainda faz milagres por 
nós. Quando estamos precisando 
de algo, podemos pedir a Deus 
para suprir, e Ele responderá às 
nossas orações. Deus fica feliz 
quando O procuramos porque 
precisamos de algo. Talvez nem 
sempre recebamos a resposta 
imediatamente, mas Deus 
responderá às nossas orações se 
sabe que é o melhor para nós. 
Ele gosta de responder às nossas 
orações. Deus cuidará bem de nós!
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Consegue lembrar-se de outras 
histórias da Bíblia em que Deus 

supriu para o Seu povo?
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