


16: As Sementes que Plantamos 

Um homem colhe o que 
semeia. 

(Gálatas 6:7 NVI)

As Sementes que Plantamos As Sementes que Plantamos 
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16: As Sementes que Plantamos 

Se você plantar 
uma semente, 
aguá-la e cuidar 
dela, ela se 
transformará 
em uma planta. 
As coisas que 
fazemos são 
como pequenas 
sementes. 
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16: As Sementes que Plantamos 

Às vezes, o que 
fazemos parece tão 
pequeno que achamos 
que não fará diferença, 
mas faz. Assim como 
pequenas sementes 
podem gerar plantas 
saudáveis, nossas boas 
ações resultarão em 
bondade e gentileza 
também para nós. É 
por isso que também 
ganhamos quando 
fazemos o bem.
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16: As Sementes que Plantamos 

Quando somos bons 
com alguém, é como 
se plantássemos uma 
pequena semente do 
amor no coração dessa 
pessoa. Se regarmos 
essa semente, sendo 
gentis e atenciosos, o 
amor vai crescer.
 
Quanto mais bondade 
mostrarmos aos 
outros, mais bondade 
receberemos. Portanto, 
plante uma semente 
de amor no coração de 
alguém hoje.
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16: As Sementes que Plantamos 

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustração de Sabine Rich. Design de Stefan Merour. 

Copyright © 2010 por A Família Internacional 

Desenhe sua mão numa folha de 
papel e faça uma flor na ponta de 
cada dedo. Depois, pinte o desenho. 
Pense em cinco boas ações que você 
pode fazer por alguém, e peça à sua 
mãe ou ao seu pai para escrever o 
nome de uma boa ação em cada um 
dos “dedos-flor” de seu desenho. 
Não se esqueça de tentar fazer essas 
boas ações. 

AçãoAção

5



17:  Cuidar de Coisas Grandes e Pequenas

Quem é fiel no que é 
pouco, também é fiel no 

muito. 
(Lucas 16:10 parafraseado) 

Cuidar de Coisas Grandes e PequenasCuidar de Coisas Grandes e Pequenas
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17:  Cuidar de Coisas Grandes e Pequenas

Conforme 
crescemos, 
aprendemos a 
ajudar com as 
tarefas da casa, 
a arrumar a 
cama, organizar 
os brinquedos, 
cuidar dos nossos 
bichinhos de 
estimação e 
manter os armários 
limpos. 
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17:  Cuidar de Coisas Grandes e Pequenas

Aprender a ser 
diligentes no que 
fazemos, mesmo nas 
pequenas tarefas, nos 
ensina bons hábitos. 
Assim aprendemos 
a cuidar de coisas 
pequenas e coisas 
grandes.
  
Quando cuidamos 
bem do que temos, 
podemos ser confiados 
com mais. 
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17:  Cuidar de Coisas Grandes e Pequenas

Às vezes, porque 
pensamos que algo é 
pequeno demais ou 
que não é importante, 
não somos tão 
cuidadosos. Mas 
mesmo as pequenas 
coisas são importantes. 

E, a partir disso, 
podemos cuidar de 
outras coisas também.
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17:  Cuidar de Coisas Grandes e Pequenas

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour. Tradução Leonor Marques, revisão Denise Oliveira.

 Copyright © 2010 por A Família Internacional

Faça uma tabela com duas 
atividades que você está 
aprendendo a fazer. Não se 
esqueça de colocar todos os dias 
da semana. Toda vez que realizar 
essa atividade, coloque um 
adesivo bonito no dia da semana 
correspondente.

AçãoAção

5



18: Tenha Paciência

A resposta calma desvia a 
fúria. 

(Provérbios 15:1 NVI) 

Tenha PaciênciaTenha Paciência
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18: Tenha Paciência

As pessoas, às vezes, fazem 
coisas que nos incomodam 
ou nos deixam chateados. 
A Bíblia diz que devemos 
ser pacientes e não nos 
zangarmos à toa. Quando 
fazemos algo devagar, temos 
mais tempo para refletir. 
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18: Tenha Paciência

Muitas vezes, quando 
alguém diz ou faz algo 
que nos chateia, nos 
zangamos e revidamos 
de alguma forma. 
Mas isso só piora o 
problema. Jesus quer 
que pensemos antes 
de agir. Devemos ser 
motivados pelo amor e 
não pela raiva.
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18: Tenha Paciência

A próxima vez que 
alguém fizer algo que 
o chateie, vá devagar 
e tente pensar em 
uma maneira de reagir 
com amabilidade e 
gentileza à palavra ou 
à ação desagradável. 
Faça as coisas com 
muita paciência. 
Os problemas se 
resolvem melhor 
dessa forma.
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18: Tenha Paciência

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.

Tradução de Leonor Marques, revisão Denise Oliviera.
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Lembre-se do seguinte pensamento 
sempre que algo o deixar zangado:

Para não dar vez à ira, conte até três 
antes de falar e fazer birra.

AçãoAção
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32: Dar Uma Mãozinha

Levem os fardos pesados uns 
dos outros.  

(Gálatas 6:2 NVI)

Dar Uma MãozinhaDar Uma Mãozinha
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32: Dar Uma Mãozinha

Alguém já o ajudou 
a levantar algo 
pesado demais? Isso 
certamente o deixou 
feliz.
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32: Dar Uma Mãozinha

Todos os dias encontramos 
pessoas que precisam da 
nossa ajuda e devemos 
sempre tentar lhes dar 
uma mãozinha. Quando 
somos atenciosos e gentis, 
ajudamos os outros.

Jesus foi um bom exemplo 
de generosidade. Parou 
para ajudar pessoas. 
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32: Dar Uma Mãozinha

Fez amizade com gente de quem os outros não gostavam 
e alegrou quem estava triste. Podemos fazer o mesmo!

Às vezes, é difícil ajudar alguém, ou parar algo que 
queremos muito para dar a mão a quem precisa. Mas é 
importante ajudar, mesmo quando não for fácil.  
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32: Dar Uma Mãozinha

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Christia Copeland.  

Tradução Denise Oliveira. Revisão Hebe Rondon Flandoli

Publicado por Meu Estúdio maravilhoso. Copyright © 2010 A Família Internacional

Pergunte ao seu pai ou à sua 
mãe, ou a um amigo, como 
pode ajudá-los, e então dê 

uma mãozinha. Ajudar, mesmo 
que um pouquinho, faz 

diferença.

AçãoAção 

5



45: Como Fez Jesus

Amem os seus inimigos e 
orem por aqueles que os 

tratam mal. 
(Mateus 5:44, parafraseado) 

Como Fez JesusComo Fez Jesus
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45: Como Fez Jesus

Jesus foi 
maravilhoso! 
Você sabia 
que quando 
Ele estava 
morrendo, 
pediu ao Pai 
que perdoasse 
as pessoas que 
O pregaram na 
cruz? Ele queria 
que os homens 
que tinham 
feito aquele 
ato terrível 
recebessem o 
perdão de Deus.
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45: Como Fez Jesus

Isso provavelmente 
foi muito difícil, 
mas Ele fez isso 
porque tem 
muito amor 
por todos.

Jesus quer que nós 
também sejamos 
amorosos e 
bondosos com os 
outros. Mesmo se 
aqueles com quem 
somos bons forem 
rudes conosco, 

podemos lhes 
mostrar quanto Jesus 

os ama sendo atenciosos, 
gentis e nos comportando 
como Jesus faria. 
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45: Como Fez Jesus

Orar pelos outros é uma forma de 
mostrarmos nosso amor e bondade.

Não é fácil ser gentil com as pessoas 
que não são boas conosco, mas é o que 
Deus espera de nós.
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45: Como Fez Jesus

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Christia Copeland.  

Tradução Leonor Marques. Revisão Denise Oliveira.

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2011 por A Família Internacional

Recorte quatro círculos grandes 
de papel. Escreva um “A” em um 

círculo, “M” no outro, “O” no 
próximo e “R” no último. É assim 
que se escreve “AMOR”. Agora, 

faça, em cada círculo, um desenho 
representando um ato de bondade 
que você pode fazer por alguém. 
Grampeie os círculos um ao outro 

na ordem certa para formar a 
palavra “AMOR” e pendure-os na 

parede do seu quarto.

AçãoAção
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50: Escute! O Que Você Pode Ouvir?

Deus não é o autor de 

confusão, mas de paz.  

(1 Coríntios 14:33 NVI)

Escute! O Que Você Pode Ouvir?Escute! O Que Você Pode Ouvir?
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50: Escute! O Que Você Pode Ouvir?

Já repararam que 
tudo na criação 
está em harmonia 
e funciona 
direitinho? Deus 
gosta de calma 
e de paz. Ele 
criou o mundo, 
sem ruídos 
desnecessários 
e confusão.
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50: Escute! O Que Você Pode Ouvir?

Podemos tirar uma lição da maravilhosa 
criação de Deus, e aprender a ser 
pacífico e calmo. Há tempo 
e lugar certos para se 
divertir e brincar, mas 
devemos saber quando 
é hora de parar para 
que as coisas não 
fiquem confusas. 
Às vezes, quando 
ficamos correndo por 
aí, fazendo bagunça 
ou criando confusão, 
atrapalhamos as outras 
pessoas. É nessas horas 
que acontecem os acidentes 
ou os problemas.

3



50: Escute! O Que Você Pode Ouvir?

Deus quer que a 
gente seja feliz e 
se divirta, mas é 
preciso aprender a 
ficar quieto também. 
Quando estamos 
calmos e tranquilos, 
conseguimos ver e 
ouvir coisas que não 
percebemos quando 
somos barulhentos e 
bagunceiros. Silencie 
e veja o que vai 
descobrir!
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50: Escute! O Que Você Pode Ouvir?

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Christia Copeland.

Copyright © 2010 por A Família Internacional

Fique quietinho alguns instantes 
e escute. Ouviu coisas que você 
não consegue ouvir quando está 
fazendo barulho? Como se sente 
quando está calmo e tranquilo?

AçãoAção

5



68: Tique-taque! Tique-taque! 

Aproveite bem o tempo.
(Efésios 5:16, parafraseado)

Tique-taque! Tique-taque! Tique-taque! Tique-taque! 



68: Tique-taque! Tique-taque! 

Você já ouviu um relógio 
tiquetaquear? Cada 
sonzinho desses indica que 
o tempo está passando.
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68: Tique-taque! Tique-taque! 

A Bíblia ensina que 
devemos aproveitar 
ao máximo o 
nosso tempo. 
Isso significa 
que devemos 
nos esforçar de 
verdade para 
usar o tempo 
com sabedoria, 
aprendendo a 
nos concentrar 
em nossas tarefas 
para as fazermos 
tão rápido e bem 
quanto possível.
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Às vezes, não queremos fazer o que é preciso e, por isso, acabamos 
nos distraindo ou nos queixando do que temos de fazer. Quando isso 
acontece, não estamos usando o tempo com sabedoria. É como se 
estivéssemos jogando o tempo fora. Quando um dia acaba, todo esse 
tempo acabou. Não podemos recuperá-lo e, muitas vezes, ainda temos de 
fazer as coisas que ficaram para trás.

68: Tique-taque! Tique-taque! 

Jesus quer que a gente reflita ao final de cada dia, e se sinta feliz com a 
maneira como usamos nosso tempo. As melhores formas de usar nosso tempo 
sabiamente é ajudando os outros, fazendo o que nos é pedido, estudando, 
aprendendo, lendo e vivendo a Palavra de Deus. Se fizermos essas coisas, 
nosso tempo será bem usado e isso nos deixará felizes.
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68: Tique-taque! Tique-taque! 

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional

AçãoAção

Peça à sua mãe ou ao seu pai 
para lhe mostrar um relógio em 
sua casa que tenha um ponteiro 
de segundos. Encoste o relógio 

na sua orelha e ouça o tique-
taque. Converse com sua mãe 
ou seu pai sobre maneiras de 

usar melhor o seu tempo.

5



69: Deus Está Em Todo Lugar

Deus vê o que acontece 
em toda parte; Ele está 

observando todos, tanto os 
bons como os maus.  

(Provérbios 15:3, NTLH)

Deus Está Em Todo LugarDeus Está Em Todo Lugar



69: Deus Está Em Todo Lugar

Deus é muito 
poderoso! Está em 
toda parte, todo 
o tempo. Certas 
coisas, só Ele 
consegue ver. A 
Bíblia nos diz que 
Ele assiste a tudo 
que fazemos.
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69: Deus Está Em Todo Lugar

Às vezes, somos 
tentados a 
fazer coisas que 
sabemos não 
serem certas. 
Devemos lembrar 
que Deus está nos 
vendo, mesmo 
quando não há 
mais ninguém por 
perto para ver. 
Ele sabe o que 
fazemos e Ele nos 
avalia segundo 
nossas ações.
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69: Deus Está Em Todo Lugar

Quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que 
ninguém mais veja, Deus também vê isso. Ele nos abençoa 
para fazer a escolha certa. Na verdade, se pararmos para 
escutar, ouviremos Sua voz falando ao nosso coração, 
dizendo para fazer o que é certo. Quando escutamos Sua 
voz, Ele nos guia para as coisas boas e corretas.
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69: Deus Está Em Todo Lugar

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional

AçãoAção
Pense em alguns dos lugares em sua 
casa em que você mais gosta de se 

esconder. Você acha que Deus sabe onde 
encontrá-lo quando está escondido? 

Ninguém “se perde” de Deus. Ele sabe 
exatamente onde estamos em todos 

os momentos. Fale com seu pai ou sua 
mãe sobre algumas das coisas que você 
faz quando ninguém está por perto que 

deixam Deus orgulhoso de você.
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70: Deixe um pouco de luz

Dê e receberá.
(Lucas 6:38 parafraseado)

Deixe um pouco de luzDeixe um pouco de luz



70: Deixe um pouco de luz

Dar é uma maneira 
de mostrar amor aos 
outros. Você sabia que 
podemos ser generosos 
com os outros nas 
coisas que dizemos 
e fazemos? Quando 
somos atenciosos e 
bons com os outros, 
estamos dando amor a 
eles. Podemos ajudar 
e isso é demonstrar 
nosso amor. Foi o que 
Jesus quis dizer quando 
ensinou que, se dermos, 
receberemos.
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70: Deixe um pouco de luz

Quando 
pensamos e 
somos generosos, 
as pessoas hão 
de ser bondosas 
conosco. Jesus 
também nos 
recompensa 
quando 
compartilhamos 
com os outros 
o que temos e 
enche nossos 
corações de 
felicidade e de 
alegria.
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70: Deixe um pouco de luz

Ao longo de nossos dias, podemos procurar maneiras de 
deixar um pouco de luz na vida de alguém; sorrindo, dizendo 
palavras gentis, tratando-o com consideração, orando por 
ele e oferecendo nossa ajuda. Todos precisamos de amor e 
podemos fazer nossa família e amigos mais felizes quando 
demonstramos amor e somos bons em toda oportunidade 
que tivermos.
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70: Deixe um pouco de luz

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Christia Copeland.

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional.

AçãoAção
Pense em alguém a quem você gostaria 

de fazer uma bondade. Pegue um 
pedaço de papel para fazer um “cupom 
de generosidade” e peça à sua mãe ou 
ao seu pai para ajudar você a escrever 
nesse papel o que você gostaria de dar 
a essa pessoa. Em seguida, desenhe e 
pinte o cupom para enfeitá lo. Quando 

estiver pronto, dê o cupom para a 
pessoa em quem você pensou, e veja 

como o dia ficará mais iluminado.
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71: Um Presente de Generosidade

É mais abençoado dar do 
que receber. (Atos 20:35, 

parafraseado)

Um Presente de GenerosidadeUm Presente de Generosidade

Pedrinhas Brilhantes



71: Um Presente de Generosidade

Presentes são 
coisas maravilhosas 
capazes de 
nos fazer sentir 
abençoados. Todos 
gostamos de 
receber presentes, 
especialmente algo 
que queríamos 
muito. Ficamos 
felizes quando 
alguém pensa 
em nós e faz o 
esforço de pegar 
um presente 
especialmente para 
nós.

Pedrinhas Brilhantes

2



71: Um Presente de Generosidade

A Bíblia ensina 
que, apesar de 
gostarmos de 
receber presentes 
ou ajuda dos 
outros, dar é mais 
importante do que 
receber. Deus nos 
abençoa quando 
pensamos nos 
outros e damos a 
eles.

Pedrinhas Brilhantes
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71: Um Presente de Generosidade

Se só pensarmos em nós e em receber mais coisas, ficamos egoístas e ignoramos as 
outras pessoas e o que elas talvez precisem. Quando colocamos o bem estar dos 
outros acima do que queremos, isso se chama altruísmo. Ser altruísta quer dizer que 
pensamos nos outros e em ajudá-los; pensamos primeiro nos outros e depois em nós. E 
você sabia que muitas vezes quando ajudamos os outros, Deus em troca também nos 
ajuda?
 Dar aos outros é uma forma de espalharmos o amor de Deus, de uma forma simples, 
mas maravilhosa.way.

Pedrinhas Brilhantes

4



71: Um Presente de Generosidade

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional

Ação:
Você gostaria de experimentar dar 

algo para outra pessoa e ver como ela 
fica feliz? Peça para sua mãe ou pai o 
ajudarem a encontrar um brinquedo 

que você não usa mais, e que acha que 
vai fazer um amigo feliz. Embrulhe-o 
e depois coloque um bilhete dizendo: 
“Para o meu amigo, porque você é 

especial para mim.” E não se esqueça 
de escrever o seu nome. Como você se 

sentiu por dar esse presentinho?

Pedrinhas Brilhantes

5
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72: Dias Melhores com Jesus

Regozijem-se sempre no 
Senhor. (Filipenses 4:4 NVI)

Dias Melhores com JesusDias Melhores com Jesus

Pedrinhas Brilhantes



72: Dias Melhores com Jesus

A Bíblia nos diz que, 
independente do que 
esteja acontecendo 
à nossa volta, ou até 
mesmo de como nos 
sintamos, podemos nos 
regozijar em Jesus. Você 
sabe o que significa 
regozijar-se? Significa 
mostrar-se muito feliz. 
Podemos falar da 
nossa alegria em Jesus 
e, mesmo quando as 
coisas não forem como 
gostaríamos, a presença 
de Jesus no nosso dia 
sempre o torna melhor.

Pedrinhas Brilhantes

2



72: Dias Melhores com Jesus

Quando pensamos em Jesus 
e no Seu amor e interesse 
por nós, sentimos alegria; 
podemos ter a confiança 
de que, mesmo que 
nosso dia pareça estar 
um pouco do avesso, 
Jesus estará lá para 
colocar tudo do jeito 
certo. Mas primeiro 
temos que fazer 
nossa parte, que é 
falar com Jesus e pedir 
para Ele nos ajudar. E 
quando fizermos isso, vão 
começar a acontecer coisas 
boas.

Pedrinhas Brilhantes
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72: Dias Melhores com Jesus

Nossos dias são sempre melhores quando enchemos nosso coração de 
louvor e agradecimento a Jesus por preencher nossa vida de amor e 
coisas boas.

Pedrinhas Brilhantes

4



72: Dias Melhores com Jesus

Escrito por Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional

Ação: Ação: 

Consegue pensar em duas 
coisas sobre Jesus que fazem 
você feliz? Converse sobre 

como pensar em Jesus até faz 
com que um dia difícil melhore.

Pedrinhas Brilhantes

5
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73: Doce Harmonia

Pedrinhas Brilhantes

Como é bom e agradável 
vivermos juntos em 
união. (Salmo 133:1, 

parafraseado)

Doce HarmoniaDoce Harmonia



73: Doce Harmonia

Pedrinhas Brilhantes

Você sabia que centenas 
de formigas vivem e 
trabalham juntas num 
formigueiro, fazendo 
diligentemente suas 
tarefas com o objetivo 
de que tudo funcione 
adequadamente? As 
formigas são muito 
trabalhadoras, e sabem 
como trabalhar bem 
juntas. Se as observarem 
trabalhando, nunca 
verão formigas do mesmo 
formigueiro brigando nem 
tirando coisas umas das 
outras. Elas trabalham em 
harmonia.
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73: Doce Harmonia

Pedrinhas Brilhantes

Nós podemos 
aprender uma 
lição com as 
formigas. Quando 
trabalhamos 
juntos em 
harmonia, 
conseguimos 
realizar muito. E 
a vida também é 
mais agradável.

3



73: Doce Harmonia

Pedrinhas Brilhantes

Às vezes não é fácil brincar ou trabalhar com um irmão ou irmã 
que nos incomoda ou chateia. Mas a Bíblia diz que é muito bom 
quando conseguimos viver em união, ou seja, em harmonia. É 
quando resolvemos nossas divergências, perdoamos às pessoas que 
nos chatearam, e escolhemos demonstrar amor, que alcançamos 
harmonia entre nós.

4



73: Doce Harmonia

Pedrinhas Brilhantes

Escrito por Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Stefan Merour.

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2013 por A Família Internacional

Ação: Ação: 

Desenhe um formigueiro com 
muitas formigas trabalhando juntas 
para coletarem comida, cuidarem 

dos seus bebês, manterem a colônia 
limpa e muito mais. Conversem 
sobre formas de como você vive 
em harmonia com a sua família, 
e de coisas que pode fazer para 

melhorar ainda mais.

5
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74: Com Alegria

Façam tudo sem queixas 
nem discussões. 

(Filipenses 2:14 NVI)

Com AlegriaCom Alegria

Pedrinhas Brilhantes



74: Com Alegria

Seus pais pediram 
para você fazer 
algo que você 
não gosta de 
fazer, como, por 
exemplo, arrumar 
os brinquedos 
quando você 
preferia brincar, 
ou fazer algo que 
seu irmão ou irmã 
querem fazer em 
vez do que você 
quer? Pode ser 
difícil fazer essas 
coisas sem queixas 
nem discussões.

Pedrinhas Brilhantes 2



74: Com Alegria

A Palavra de Deus nos 
ensina que devemos fazer 
todas as coisas com alegria. 
Isso quer dizer sem queixas 
nem discussões. Às 
vezes, talvez achemos 
que se fizermos 
um escândalo, não 
teremos que fazer o 
que não queremos. 
Mas, em vez disso, 
todo tempo que 
passamos discutindo 
ou reclamando terá sido 
perdido, porque ainda 
vamos ter que fazer o que 
precisávamos fazer.

Pedrinhas Brilhantes 3



74: Com Alegria

A melhor coisa é fazermos o que 
sabermos que é certo o mais 
rapidamente possível. Assim, será 
mais fácil para os nossos pais e 
as pessoas que nos pediram para 
ajudar. E também é mais fácil 
para nós, porque quando não nos 
queixamos ou reclamamos das 
coisas, nós as fazemos mais rápido, 
e depois podemos fazer outra coisa 
que gostamos. Além disso, quando 
fazemos o que sabemos que é 
certo, nós agradamos a Deus.
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74: Com Alegria
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AçãoAção

Pergunte à sua mãe ou pai 
se querem ajuda com algo, 
e depois pratique fazer isso 

imediatamente e com alegria.
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Façam tudo com 
decência e ordem. 

(1 Coríntios 14:40 NTLH)

Seja Diligente em TudoSeja Diligente em Tudo

75: Seja Diligente em Tudo
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Você alguma vez fez uma tarefa, mas sua mãe ou pai pediu 
para você fazê-la de novo, porque não ter feito direito na 
primeira vez? 

Às vezes queremos terminar uma tarefa o mais rápido possível 
para podermos fazer outra coisa que gostamos mais. Mas, 
aprender a fazer as coisas corretamente é uma parte muito 
importante do crescimento.
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Quando fazemos 
tudo direitinho, 
aprendemos 
responsabilidade 
e diligência. Tem 
horas em que as 
coisas que nos 
pedem para fazer 
não parecem 
importantes, mas 
elas nos ajudam 
a formar bons 
hábitos que 
farão a diferença 
na nossa vida 
à medida que 
crescermos.
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A Bíblia diz que se formos diligentes nas coisas pequenas, Deus poderá 
então nos confiar tarefas e responsabilidades mais importantes. Pouco 
a pouco, aprenderemos melhor a fazer nossas tarefas corretamente. 
Podemos aprender a ver uma necessidade e fazer algo para ajudar. 
Podemos aprender a fazer nossas tarefas com ordem e diligência. E 
através dessas coisinhas estaremos crescendo e amadurecendo, de forma a 
nos tornarmos nos meninos e meninas que Deus quer que sejamos.
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Ação: Ação: 
Faça de conta que seus pais lhe 

pediram para guardar os brinquedos, 
mas, em vez de fazer isso, faça de conta 

que você pula que nem um coelho, 
depois rodopia que nem um peão 
e ruge que nem um leão. Ainda se 

lembra do que tinha que fazer? Talvez 
tenha esquecido, mas ainda precisa 

guardar os brinquedos, certo?
 Agora tente de novo. Quando seu 
pai ou mãe lhe pedirem para arrumar, 
faça imediatamente. Isso é ser diligente!
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