


11: Basta pedir

Peça e você receberá; 
procure e você achará.
(Mateus 7:7 parafraseado)

Basta pedir Basta pedir 
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11: Basta pedir

Precisa de 
alguma coisa? 
Peça a Jesus. 
A resposta 
aos nossos 
pedidos nem 
sempre é 
imediata, 
e temos 
de esperar 
até que Ele 
responda. 
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11: Basta pedir

Se Lhe pedirmos algo e Ele 
entender que é para o nosso 
bem, vai nos atender. Não 
importa o que precisamos ou 
qual seja o problema, Jesus 
tem a resposta.

Alguma vez você se 
esqueceu onde tinha 
colocado um brinquedo do 
qual gostava muito, e, por 
não conseguir encontrá-lo, 
chegou a ponto de achar 
que o tivesse perdido para 
sempre? Se isso acontecer, 
peça ajuda a Jesus!
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11: Basta pedir

Não temos de desistir 
ou ficar tristes quando 
perdemos algo. 
Podemos conversar com 
Jesus e Lhe pedir para 
nos ajudar a lembrar 
onde colocamos o que 
queremos achar. Se o 
tivermos perdido em um 
lugar onde é possível 
encontrar, Ele promete 
que nos ajudará a 
achar o que estivermos 
buscando. Jesus adora 
nos ajudar.
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11: Basta pedir
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Pegue um dos seus brinquedos 
e peça à sua mãe ou ao seu pai 
para escondê-lo enquanto você 
conta até dez. Depois procure 
o brinquedo. Não se esqueça 
de pedir a Jesus para ajudá-lo a 
encontrar. Quando encontrar o 
brinquedo, agradeça a Jesus por 
sempre nos ajudar quando Lhe 
pedimos.

AçãoAção

5



08: Muitos motivos de alegria

Sejam agradecidos 
a Deus em todas as 

ocasiões!  
(1 Tessalonicenses 5:18 NTLH)

Muitos motivos de 
alegria

Muitos motivos de 
alegria

1



08: Muitos motivos de alegria

Alguma vez 
você já quis 
muito algo 
que não podia 
ter naquele 
momento? Ou 
já aconteceu 
de algum dos 
seus amigos 
fazerem o 
que não 
podia fazer? 
Às vezes, as 
coisas não são 
do jeito que 
gostaríamos.
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08: Muitos motivos de alegria

Mas mesmo quando 
estamos tristes com a 
maneira como coisas 
acontecem, podemos ser 
agradecidos a Jesus por 
todas as bênçãos que 
recebemos. 

Uma maneira fácil de se 
sentir feliz novamente é 
pensar nas coisas pelas 
quais estamos gratos. 
Sentindo-nos felizes, 
em ação de graças, não 
ficamos tristes. 
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08: Muitos motivos de alegria

Há muitas razões 
para louvar 
Jesus. Ele cuida 
de nós, nos dá o 
que precisamos 
e, muitas vezes, 
até mesmo o que 
queremos. Jesus 
fica feliz quando 
estamos gratos por 
todas as coisas.
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08: Muitos motivos de alegria
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Desenhe três coisas pelas quais você está 
agradecido. Quando tiver terminado, 
peça à sua mãe ou ao seu pai para ajudá-
lo a escrever esta pequena oração abaixo 
do desenho: “Jesus, obrigado pelas 
diversas bênçãos que Você me dá”. 
Coloque o desenho onde você pode vê-
lo muitas vezes durante o dia, como um 
lembrete para “ser agradecido em todas 
as ocasiões”.

AçãoAção
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40: Pensamentos e Palavras Amáveis

Que as palavras da minha boca e 
os pensamentos do meu coração 

sejam agradáveis à Sua vista, 
ó Senhor, minha força e meu 

redentor.  
(Salmos 19:14, parafraseado) 

Pensamentos e Palavras AmáveisPensamentos e Palavras Amáveis
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40: Pensamentos e Palavras Amáveis

Ações que são 
motivadas pelo 
amor não só 
fazem os outros 
felizes, mas 
também agradam 
Jesus. 
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40: Pensamentos e Palavras Amáveis

Nem sempre é fácil fazer 
ou dizer coisas amáveis e 
bondosas, especialmente 
quando estamos chateados. 
Nesses momentos é mais 
importante ainda lembrar que 
Jesus está escutando tudo o 
que dizemos. Ele até sabe o 
que estamos pensando!
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40: Pensamentos e Palavras Amáveis

Mesmo que estejamos zangados ou tristes, podemos pedir para Jesus nos 
ajudar a mudar nossos pensamentos e evitar dizer coisas que magoariam os 
outros. Jesus quer nos ajudar a pensar e dizer coisas que façam Deus feliz.

Nossos pensamentos, nossas orações e nossas ações deveriam agradar 
Jesus. E quando provêm de um coração cheio de amor sempre fazem 
Jesus feliz!
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40: Pensamentos e Palavras Amáveis
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AçãoAção

Fale sobre um gesto de 
bondade que você pode fazer 
por outra pessoa — pense em 
algo que alguém gostaria de 
receber e que a deixaria feliz. 
Agora vá e faça!
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41:Um Tipo Especial de Caça ao Tesouro

Você vai Me procurar e 
Me encontrar, quando 
Me buscar de todo o 

coração.  
(Jeremias 29:13 NTLH) 

Um Tipo Especial de Caça ao TesouroUm Tipo Especial de Caça ao Tesouro

1



41:Um Tipo Especial de Caça ao Tesouro

Você já brincou de 
caça ao tesouro sem 
saber ao certo o que 
estava procurando? É 
sempre emocionante 
quando, no final, a 
gente encontra o 
pequeno “tesouro”, 
não é?

2



41:Um Tipo Especial de Caça ao Tesouro

Sabia que, por vezes, quando 
buscamos a ajuda de Jesus, 
é como uma caça ao 
tesouro? 

Às vezes, diante 
de problemas ou 
dificuldades, não 

temos certeza 
de que solução 
estamos 
procurando, mas 
sabemos que 
precisamos de 
uma resposta. 
A Bíblia diz que 
sempre que 

recorrermos a Jesus 
para obter nossas 

respostas, vamos 
encontrá-las, porque 
Ele nos atenderá.

3



41:Um Tipo Especial de Caça ao Tesouro

A resposta pode não vir na hora, mas conforme orarmos e seguirmos 
Jesus, acharemos as soluções de que precisamos. Jesus vai atender às 
nossas orações.  
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41:Um Tipo Especial de Caça ao Tesouro
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AçãoAção
Aprenda esta quadrinha:

Encontraremos o caminho 
E as respostas que buscamos

Pois Jesus nos ouve com carinho
Toda vez que oramos. 
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64: O Nome de Jesus

O que vocês pedirem em 
Meu nome, Eu farei.

(João 14:14 NVI)

O Nome de JesusO Nome de Jesus
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64: O Nome de Jesus

A Bíblia nos ensina 
que há grande poder 
no nome de Jesus. 
Na verdade, Jesus 
disse que se pedirmos 
alguma coisa em 
Seu nome, Ele nos 
atenderá. 
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64: O Nome de Jesus

É muito poder que Jesus faz à nossa 
disposição! E sabe como podemos usá-
lo? Invocando o nome de Jesus! Quando 
dizemos Seu nome, Ele sabe que estamos 
falando com Ele e pedindo Sua ajuda. 
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64: O Nome de Jesus

Se recorrermos a Jesus quando 
estivermos doentes e precisando 
de cura, Ele nos atenderá. Quando 
estamos lutando para aprender 
algo e usamos o nome de 
Jesus em nossas orações, 
Ele nos ajuda. O poder 
de Jesus é real! 

Quando Lhe 
pedimos algo 

e confiamos que 
Ele nos atenderá 

com o melhor, não nos 
decepcionaremos. Quando oramos, os 
milagres acontecem. 
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64: O Nome de Jesus
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AçãoAção

Como você sabe, é muito melhor chamar 
as pessoas pelo nome quando queremos 
falar com elas ou lhes pedir algo. Chame 

seus pais usando nomes que não 
sejam os deles. Você acha que eles vão 

atender? A seguir, tente chamá-los pelos 
seus nomes, ou “Mamãe” e “Papai”. Eles 

atenderam? Quando oramos, estamos 
falando com Jesus. Podemos chamá-lO 

pelo nome. Ele promete que sempre nos 
atenderá. 
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62: Como Podemos Falar com Deus? 

Onde estiverem dois ou três 
reunidos em Meu nome, ali 

estou no meio deles. 
(Mateus 18:20)

Como Podemos Falar com Deus? Como Podemos Falar com Deus? 



62: Como Podemos Falar com Deus? 

Orar é falar com 
Deus. Às vezes, 
temos algo para 
pedir a Deus, ou 
simplesmente 
queremos Lhe dizer 
como estamos nos 
sentindo. Também 
podemos usar 
nosso tempo de 
oração para falar 
com Jesus sobre 
outras pessoas que 
também precisam 
da ajuda dEle. 
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62: Como Podemos Falar com Deus? 

Quando lembramos que Jesus 
é nosso amigo, podemos 
ver a oração como 
um tempo com 
nosso melhor 
amigo. Ele 
gosta de 
atender 
às nossas 
orações. 
Gosta 
quando 
conversamos com 
Ele. 
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62: Como Podemos Falar com Deus? 

Há momentos em que podemos orar com os 
outros. Podemos reunir nossos amigos para 
falar com Jesus, para Lhe pedir ajuda e Lhe 
contar sobre nossas necessidades. Nessas 
horas, Jesus estará conosco, ouvirá nossas 
orações e nos dará as respostas que julgar 
como sendo melhores para nós. 
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62: Como Podemos Falar com Deus? 
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AçãoAção

Peça à sua mãe ou ao seu pai para 
ajudá-lo a escrever dois pedidos 

que você gostaria de fazer a Jesus. 
Pode ser algo para você mesmo e 

que você deseje para outra pessoa. 
Fixe esse papel com os dois pedidos 

perto de sua cama e lembre seus 
pais de fazê-los com você à noite, na 

hora de dormir. 
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63: Uma Conversa Com Um Amigo

Ore sempre. 
(1 Tessalonicenses 5:17, parafraseado)

Uma Conversa Com Um AmigoUma Conversa Com Um Amigo
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63: Uma Conversa Com Um Amigo

Feche os olhos por 
um minuto. Você está 
pensando em alguma 
coisa? No quê?

Assim como 
pensamos o dia 
todo, podemos 
aprender a orar 
sempre. Orar é 
falar com Jesus 
e deixar que 
Ele fale com 
você.

2



63: Uma Conversa Com Um Amigo

A Bíblia nos diz para orar sempre. Isso 
pode parecer difícil, mas se orarmos antes 
de começarmos ou enquanto fazemos 
alguma coisa, incluiremos Jesus em nossas 
atividades. 

As orações não precisam 
ser longas e com muitas 
palavras. Até um 
simples pedido de ajuda 
é suficiente para se 
conectar a Jesus e ao Seu 
poder. Podemos pensar 
nEle como um amigo com 
quem conversamos ao longo do 
dia — alguém com quem partilhamos nossas 
alegrias e nossos momentos tristes.
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63: Uma Conversa Com Um Amigo

Tudo fica melhor quando 
pelas nossas orações 
incluímos Jesus no que 
fazemos. Ele melhora tudo!
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63: Uma Conversa Com Um Amigo
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Peça à sua mãe ou ao seu pai para escrever em 
três papeizinhos a frase: “Ore sempre”. Enfeite 
esses papéis como quiser e, depois, peça à sua 
mãe ou ao seu pai para ajudá-lo a encontrar três 

lugares em sua casa para fixá-los como lembretes. 
Sempre que você vir um desses papeizinhos, faça 

uma pequena oração. 

AçãoAção

5



25: Quando Ouvimos Jesus

As palavras que eu vos 
falo são espírito e vida. 
(João 6:63, parafraseado)

Quando Ouvimos JesusQuando Ouvimos Jesus
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25: Quando Ouvimos Jesus

Jesus nos diz na 
Bíblia que Suas 
palavras dão 
vida ao nosso 
espírito. Quando 
ouvimos a 
voz de Deus e 
fazemos o que 
Ele diz, somos 
mais felizes, 
porque uma 
parte do Espírito 
de Deus é viva 
em nós. 
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25: Quando Ouvimos Jesus

Jesus gosta de falar 
conosco. Mesmo que 
não consigamos ouvir 
Sua voz, podemos 
escutar com nossos 
corações. Ele nos diz o 
quanto Ele se importa 
conosco e nos lembra 
de fazer as coisas 
certas. 
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25: Quando Ouvimos Jesus

Ouvir o que Jesus nos 
diz na Palavra de Deus 
e quando Ele nos fala 
aos nossos corações 
nos aproxima dEle. 
Suas palavras fazem 
nossos corações felizes 
e, por nossa vez, 
podemos compartilhar 
essa felicidade com os 
outros. 
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25: Quando Ouvimos Jesus
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Aprenda esta quadrinha:
 

Meu espírito se fortalece
Quando estudo a Palavra de Deus. 

Sei que minh’alma cresce,
Com o que Ele diz aos Seus. 

AçãoAção
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04: Uma Luz Brilhante

Lâmpada para os 
meus pés é a Sua 

Palavra, e luz para o 
meu caminho.  
(Salmos 119:105)

Uma Luz BrilhanteUma Luz Brilhante

1



04: Uma Luz Brilhante

Já lhe 
aconteceu de 
estar em um 
quarto à noite 
e, de repente, 
as luzes se 
apagarem? 

2



04: Uma Luz Brilhante

Às vezes, quando isso 
acontece, não conseguimos 
enxergar nem a porta, mas 
se acendermos uma lanterna, 
poderemos iluminar o local e 
encontrar a saída.

A Palavra de Deus é como 
uma luz que nos ajuda a 
entender mais sobre a nossa 
vida e o mundo ao nosso 
redor. A Bíblia tem histórias 
maravilhosas que falam do 
poder de Deus. Quando as 
lemos, elas nos dão fé.
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04: Uma Luz Brilhante

Podemos também usar a 
Palavra de Deus para nos 
ajudar a encontrar respostas 
para nossas perguntas. 

A Palavra de Deus é 
maravilhosa. Ela é cheia de 
instruções e nos mostra 
como viver uma vida boa 
com Jesus e os outros.
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04: Uma Luz Brilhante
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Cubra os olhos com as mãos e pense 
em um problema. Depois pense 

numa solução para esse problema e 
descubra os olhos. Primeiro estava 
escuro e não dava para você ver 
nada, mas depois passou a haver 

luz ao seu redor. Diga a Jesus como 
você está agradecido pela Sua 

Palavra. 

AçãoAção

5



12: A Palavra de Deus nos Fortalece

Deseje o leite puro da 
Palavra para que possa 

crescer com Ele. 
(1 Pedro 2:2, parafraseado)

A Palavra de Deus nos FortaleceA Palavra de Deus nos Fortalece

1



12: A Palavra de Deus nos Fortalece

Assim como 
comer 
alimentos 
saudáveis 
fortalecem 
o corpo, ler 
a Palavra 
de Deus e 
ouvir Sua voz 
fortalece o 
espírito.
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12: A Palavra de Deus nos Fortalece

Você já fez um gráfico 
de seu crescimento? 
Se já, sabe como é 
emocionante descobrir 
haver crescido desde 
a última vez que 
se mediu. Quando 
cuidamos bem 
do nosso corpo, 
crescemos como 
deveríamos. O mesmo 
acontece ao nosso 
coração e ao espírito.
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12: A Palavra de Deus nos Fortalece

Quando estudamos 
a Palavra de Deus, 
crescemos em espírito.

Há tanto o que aprender 
com a Palavra de Deus, 
que precisamos ler e 
estudá-la. Podemos 
ver quanto crescemos 
na Palavra de Deus 
pelas coisas que dela 
aprendemos. A Palavra 
de Deus é magnífica! 

4



12: A Palavra de Deus nos Fortalece
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Desenhe um alimento que 
ajuda seu corpo a crescer e se 
fortalecer. Depois, faça outro 
desenho, desta vez retratando 
algo que você aprende na 
Palavra de Deus, que fortalece 
seu espírito. 

AçãoAção

5



42: A Poderosa e Surpreendente Palavra de Deus

A Palavra de Deus é a 
verdade.

(João 17:17, parafraseado) 

A Poderosa e Surpreendente 

Palavra de Deus

A Poderosa e Surpreendente 

Palavra de Deus
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42: A Poderosa e Surpreendente Palavra de Deus

Você já leu as 
histórias da Bíblia 
sobre os milagres 
surpreendentes que 
aconteceram para o 
povo de Deus? 

2



42: A Poderosa e Surpreendente Palavra de Deus

São coisas tão surpreendentes que talvez 
você até se perguntou se as histórias 
seriam verdadeiras.

Deus nos deu Sua 
Palavra na Bíblia 
para aprendermos 
sobre as coisas 

maravilhosas que 
Ele fez pelo Seu povo. 

Mas a Bíblia não apenas 
nos fala do que Ele fez pelos 

outros, mas também do que fará 
por nós. 
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42: A Poderosa e Surpreendente Palavra de Deus

A Palavra de Deus é a verdade. 
Isso significa que podemos 
acreditar no que Ele diz na 
Bíblia e esperar que faça 
coisas fantásticas por nós, que 
obedecemos e acreditamos em 
Suas palavras. Podemos sempre 
confiar na Palavra de Deus.
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42: A Poderosa e Surpreendente Palavra de Deus
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Pense em algo que Deus nos 
prometeu na Bíblia e faça 

um desenho representando 
essa promessa de Deus se 

realizando para você.

AçãoAção
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43: Descobertas

Abre os meus olhos para 
que eu veja as maravilhas 

da Tua lei. 
(Salmos 119:18, NVI) 

DescobertasDescobertas
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43: Descobertas

Alguma vez você 
já folheou um livro 
que já conhecia e 
percebeu algo nas 
fotos que não tinha 
visto antes? 

2



43: Descobertas

Talvez tenha visto um ratinho 
escondido no palheiro, ou 
um macaco pendurado 
em um galho. E 
mesmo que você 
tenha lido o livro 
várias vezes, 
não tinha até 
então visto esse 
detalhe. 

Deus faz isso 
para que sempre 
encontremos 
novidades, 
mesmo quando 

estamos fazendo 
algo que já fizemos 

antes. 

3



43: Descobertas

Há muitas coisas 
maravilhosas que podemos 
descobrir na Palavra de 
Deus. Às vezes, pensamos 
que já sabemos tudo o que 
ela tem a nos dizer, mas a 
verdade é que há sempre 
tesouros para descobrir!

Quando lemos a Palavra 
de Deus, podemos pedir a 
Jesus para nos mostrar algo 
que nunca vimos. Não é 
maravilhoso? 

4



43: Descobertas
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AçãoAção

Pegue seu álbum de fotos 
e veja se encontra algo que 
nunca havia notado antes. O 
que você achou?

5



44: Um Tesouro Escondido

Guardei no coração a 
Tua palavra para não 

pecar contra Ti.  
(Salmo 119:11 NVI)

Um Tesouro EscondidoUm Tesouro Escondido

1



44: Um Tesouro Escondido

A Bíblia diz que 
devemos guardar a 
Palavra de Deus no 
coração. Mas como 
podemos fazer 
isso? Será que 
devemos colocar 
uma pequena 
Bíblia no bolso da 
nossa camisa para 
que fique mais 
perto do nosso 
coração? Essa é 
uma ideia, mas 
não nos ajudaria a 
ficar mais perto de 
Deus.
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44: Um Tesouro Escondido

Pense em algo especial para 
você. Você provavelmente 
a mantém em um lugar 
seguro, para que possa 
encontrá-la sempre 
que precisar ou quiser. 
É como se estivesse 
guardando um tesouro. 
Devemos fazer a 
mesma coisa com a 
Palavra de Deus, e 
deixá-la em um lugar 
seguro, para sabermos 
onde encontrá-la. O lugar 
mais seguro é o nosso 
coração.

3



44: Um Tesouro Escondido

Para guardar assim a Palavra de Deus, 
devemos dedicar tempo para aprender 
as coisas que ela nos diz. Devemos 
memorizar versículos da Bíblia, para que 
possamos lembrar das promessas de 
Deus, mesmo quando não temos uma 
Bíblia com a gente. Isso mostra que 
damos valor ao que Deus nos diz e nos 
ajuda a lembrar de fazer o que é certo.
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44: Um Tesouro Escondido
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AçãoAção
Você gostaria de guardar uma 

parte da Palavra de Deus em seu 
coração? Leia e aprenda este 

versículo:
“Já que vocês conhecem esta 
verdade, serão felizes se a 
praticarem”. (João 13:17, NTLH).
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65: Vamos praticar

Sejam praticantes 
da Palavra, e não 
apenas ouvintes. 

(Tiago 1:22 NVI)

Vamos praticarVamos praticar
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65: Vamos praticar

Você já leu um livro do qual 
tenha gostado tanto que teve 
vontade de fazer algo que leu 
na história? Isso significa que 
você procurou praticar o que 
leu.
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65: Vamos praticar

A mesma coisa devemos fazer com a Palavra de Deus. Podemos e 
devemos praticar o que lemos na Bíblia no nosso dia a dia.  

Se apenas ouvirmos essas palavras e as acharmos boas 
e bonitas, mas não as colocarmos em prática, não 
aprenderemos com elas tudo que podemos. 
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65: Vamos praticar

Nossas ações mostram 
aos outros o que temos 
aprendido. Quando lemos 
na Palavra de Deus que 
devemos amar os outros 
e somos bons com eles, 
estamos vivendo a Palavra de 
Deus. Isto O deixa feliz e nos 
traz alegria, porque sabemos 
que estamos fazendo o que 
é certo. 
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65: Vamos praticar
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Pense em algo que leu na Bíblia 
que você pode fazer hoje para 

“viver” a Palavra de Deus. Agora 
pense numa maneira de praticar 

isso.

AçãoAção
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66: Siga as pegadas

Se vocês permanecerem 
firmes na Minha palavra, 

verdadeiramente serão Meus 
discípulos.

(João 8:31, NVI)

Siga as pegadasSiga as pegadas



66: Siga as pegadas

Alguma vez você já caminhou na praia 
e, em seguida, olhou para trás e viu 
suas pegadas na areia? Já tentou 
pisar nas pegadas deixadas pela 
sua mãe ou pelo seu pai para passar 
exatamente por onde eles passaram? 
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66: Siga as pegadas

Podemos pensar nas coisas que 
aprendemos na Palavra de 
Deus como pegadas que 
podemos seguir. Quando 
obedecemos à Palavra 
de Deus, seguimos as 
pegadas deixadas por 
Jesus, que nos levarão 
a uma vida boa e feliz. 
Quando seguimos 
as coisas que Ele nos 
ensina na Sua Palavra, 
demonstramos amor 
e respeito por Ele, e os 
outros veem que estamos 
seguindo-O de perto. 
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66: Siga as pegadas

Pode parecer difícil praticar todas as coisas que 
a Bíblia nos ensina, mas Jesus simplesmente 
pede que façamos o melhor ao nosso alcance 
para seguir Suas pegadas, praticando o que 
aprendemos na Palavra de Deus. E podemos 
fazer isso um passo de cada vez. 
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66: Siga as pegadas
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AçãoAção
Peça à sua mãe ou ao seu pai que escondam 
algo que você não saiba o que é e façam uma 
trilha com pedaços de papel como se fossem 
pegadas até esse esconderijo. É importante 

você pisar em cada uma das “pegadas” 
(pedaços de papel). Quando chegar ao final 

do caminho, conte para sua mãe ou para o seu 
pai como foi mais fácil encontrar a surpresa 

porque seguiu as pegadas. Quando seguimos 
o caminho da Palavra de Deus, é mais fácil 

saber aonde estamos indo e encontrar o que 
estamos procurando. 
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