


Deus é amor.  
(1 João 4:8 NVI)

O Amor Está ao Nosso RedorO Amor Está ao Nosso Redor

76: O Amor Está ao Nosso Redor
Pedrinhas Brilhantes



O amor é algo maravilhoso, e isso 
porque o amor vem de Deus, pois 
Deus é amor. Quando recebemos 
amor, estamos experimentando um 
pouco de Deus.

76: O Amor Está ao Nosso Redor
Pedrinhas Brilhantes

2



76: O Amor Está ao Nosso Redor
Pedrinhas Brilhantes

Deus fez do amor 
uma parte especial do 
nosso mundo. É algo 
que todos precisamos. 
Percebemos o amor 
através dos abraços e 
beijos que recebemos 
de nossos pais, do 
desvelo amoroso de 
familiares e amigos, 
e na maneia como 
outros pensam de 
nós e falam conosco. 
Existem muitas coisas 
que nos ajudam a 
ver e sentir o amor ao 
nosso redor.
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Se observarmos o mundo maravilhoso ao nosso redor, também teremos 
um pequeno vislumbre do amor de Deus por nós. Ele criou tudo, e 
através do que Ele criou podemos apreciar o Seu amor.

76: O Amor Está ao Nosso Redor
Pedrinhas Brilhantes

O amor dEle tem um papel importantíssimo e em nossa vida, porque 
tudo fica melhor. O amor que vivemos e mostramos para outros é um 
reflexo de Deus em nossa vida.
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76: O Amor Está ao Nosso Redor
Pedrinhas Brilhantes

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional

Ação: Ação: 

Levante-se e prepare-se para 
pular. Pule uma vez, e depois 

agradeça a Deus pelo Seu amor 
por você. Pule de novo e diga a 
alguém de sua família que ama 
muito ele ou ela. Depois pule e 

diga a Deus que O ama. Pule de 
novo e diga algo amoroso a outra 

pessoa de sua família. Continue 
fazendo isso até ter dito algo 

amoroso a cada pessoa da sua 
família.
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01: Nosso Bom Pastor

Eu sou o bom pastor; Eu 
conheço as Minhas ovelhas, 

e as Minhas ovelhas Me 
conhecem. 
(João 10:14)

Nosso Bom PastorNosso Bom Pastor

1



01: Nosso Bom Pastor

Você já viu um pastor 
com um rebanho de 
ovelhas? O trabalho 
do pastor é cuidar das 
ovelhas, providenciar 
comida, água e um 
lugar seguro para 
passar a noite.
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01: Nosso Bom Pastor

Um bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. 
Ele as protege de qualquer coisa que poderia lhes 
fazer mal. As ovelhas ficam perto do pastor, porque 
sabem que ele vai cuidar delas. 

Jesus é como o nosso pastor; e nós, Suas ovelhas. 
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01: Nosso Bom Pastor

Ele é o bom pastor que 
cuida de nós com amor. 
Ele se assegura de que 
temos o que precisamos. 

É importante 
permanecermos perto de 
Jesus, para que possamos 
aprender com Ele e 
estar seguros. Jesus nos 
ama muito. Ele conhece 
cada um de nós de uma 
maneira especial. 
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01: Nosso Bom Pastor

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Aliaksei Koran.

Copyright © 2010 por A Família Internacional

Faça de conta que é uma 
ovelhinha e que sua mãe 
ou seu pai é a pastora ou o 
pastor. Quando o “pastor” ou 
a “pastora” chamar você e lhe 
disser para fazer alguma coisa, 
obedeça rapidamente. 

AçãoAção
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13: Luz, Luz, Luz! 

Eu sou a luz do mundo. 
(João 8:12 NVI)

Luz, Luz, Luz!Luz, Luz, Luz!

1



13: Luz, Luz, Luz! 

Os dias de sol são 
maravilhosos, não 
acha? Quando o 
dia está claro e não 
está frio, podemos 
brincar no parque, 
nadar na piscina, ir à 
praia e muito mais.
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13: Luz, Luz, Luz! 

O Sol envia calor para a 
Terra, o que não apenas 
nos faz feliz, mas ajuda as 
plantas a crescerem. 

Jesus é como o Sol. Ele 
traz calor e luz para o 
mundo. As pessoas que 
não conhecem Jesus como 
aqueles que nunca viram o 
sol nem sentiram seu calor. 
Jesus quer que todos 
vejam e desfrutem a luz 
que Ele dá. 
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13: Luz, Luz, Luz! 

Jesus quer que reflitamos 
para os outros a luz e o 
calor que Ele traz para os 
nossos corações. 

Podemos fazer isso sendo 
bondosos com os outros 
e lhes falando do amor 
de Jesus. Dessa forma, 
muitas outras pessoas 
podem sentir o calor e a 
luz do amor de Jesus nos 
seus corações e em suas 
vidas. 
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13: Luz, Luz, Luz! 

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

Copyright © 2010 A Família Internacional

Luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz, luz;
 (Feche a mão e abra sempre que disser “luz”)
É tão bom!
 (Polegar para cima)
Mas se anda no escuro 
 (Cubra os olhos com as mãos)
Não sabe aonde vai não.
 (Balance a cabeça com os olhos ainda cobertos) 
 (Repita os dois primeiros versos)

AçãoAção
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Onde Quer Que Estivermos, 

Deus Junto Está 

Onde Quer Que Estivermos, 

Deus Junto Está 

Deus é espírito. 
(João 4:24 NVI)

77: Onde Quer Que Estivermos, Deus Junto Está 

Pedrinhas Brilhantes



Respire fundo. O 
ar está ao nosso 
redor. Nosso corpo 
precisa respirar para 
permanecer vivo. Nós 
não conseguimos ver o 
ar, mas sabemos que 
ele está aqui, porque 
sentimos os benefícios 
em nosso corpo 
quando respiramos.

77: Onde Quer Que Estivermos, Deus Junto Está 

Pedrinhas Brilhantes

2



77: Onde Quer Que Estivermos, Deus Junto Está 

Nós podemos 
pensar em 
Deus como se 
fosse o ar ao 
nosso redor. 
Deus está 
em toda a 
parte! Não 
podemos vê-
lO, do mesmo 
jeito que não 
conseguimos 
ver o ar que 
respiramos. 
Mas sentimos 
os efeitos da 
Sua bondade 
em nossa vida!

Pedrinhas Brilhantes
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77: Onde Quer Que Estivermos, Deus Junto Está 

Apesar de não podermos ver nem tocar Deus, Sua presença está sempre 
perto de nós. Não precisamos estar em nenhum lugar especial para ver-
mos ou sentirmos o amor de Deus.

Independente de onde estivermos, podemos ter a certeza de que Deus 
está junto de nós. Seu Espírito pode fazer parte da nossa vida, na forma 
como agimos e nas coisas que dizemos.

Pedrinhas Brilhantes
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77: Onde Quer Que Estivermos, Deus Junto Está 

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional

Ação: Ação: 
Feche os olhos e respire fundo 

várias vezes. Enquanto faz isso, 
pense em Deus e como Ele é 
maravilhoso. Pense no poder 

dEle. Pense no Seu amor. Deus é 
maravilhoso, não é?

Pedrinhas Brilhantes
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15: Um Mundo Lindo

No princípio Deus criou os 
Céus e a Terra. 

(Gênesis 1:1) 

Um Mundo LindoUm Mundo Lindo

1



15: Um Mundo Lindo

A natureza é linda! 
Pense nas árvores 
imponentes, nas 
lindas flores, nas 
pequeninas formigas, 
nos pássaros voando, 
nos peixes coloridos 
e nas muitas outras 
maravilhas no nosso 
mundo. Deus criou 
tudo isso, e a nós 
também!
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15: Um Mundo Lindo

Ele não só criou o nosso 
mundo maravilhoso, 
mas fez tudo dentro 
de um plano especial. 
Pense na maneira como 
a mamãe passarinha 
põe um ovo do qual, 
depois de chocado, sai 
um filhotinho. No início, 
ele nem consegue 
voar, mas logo cresce, 
fica forte e um dia alça 
voo! Pense em outras 
coisas maravilhosas que 
podemos encontrar na 
criação de Deus. 
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15: Um Mundo Lindo

Podemos agradecer 
a Deus por tudo que 
Ele criou. Podemos 
pensar nas coisas 
que gostamos na 
natureza e dizer a Ele 
como estamos felizes 
por Ele as ter incluído 
neste lindo mundo 
onde vivemos. 
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15: Um Mundo Lindo

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

Tradução de Hebe Rondon Flandoli, revisão Denise Oliveira.

Copyright © 2010 A Família Internacional

Junte umas folhas, flores, 
raminhos e outras plantinhas 
que encontrar no jardim e cole 
tudo em uma folha de papel 
para lembrá-lo de todas as 
maravilhas que Deus criou. 

AçãoAção
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Só JesusSó Jesus

Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. 

Ninguém vem ao pai 
senão por Mim. 
(João 14:6 NVI)

78: Só Jesus

Pedrinhas Brilhantes



Deus é o criador do universo inteiro, e 
às vezes podemos pensar que Ele é um 
pouco importante demais para nós. Deus 
não quer que sintamos isso, porque quer 
que conheçamos o Seu amor e desvelo 
por nós. Foi por isso que Ele enviou Jesus 
à terra. Nós podemos entender Deus 
melhor através de Jesus.

78: Só Jesus

Pedrinhas Brilhantes

2



78: Só Jesus

Jesus veio à 
terra para 
nos trazer o 
presente da 
salvação de 
Deus. Veio 
para nos 
perdoar pelos 
nossos pecados. 
Ele veio para 
nos mostrar o 
amor de Deus, 
para que 
pudéssemos 
conhecê-lO 
melhor.

Pedrinhas Brilhantes
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78: Só Jesus

A Bíblia diz que Jesus é o caminho 
para Deus. É através de Jesus que 
podemos entender o amor de 
Deus e receber o Seu maravilhoso 
presente da salvação. Apesar de 
na terra ter havido muitos homens 
bons que ajudaram as pessoas, 
só Jesus pode nos levar a Deus. Só 
Jesus pode nos dar vida eterna em 
Deus. Jesus é o Filho de Deus.

Pedrinhas Brilhantes

4



78: Só Jesus

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional

Ação: Ação: 
Cante esta rima com a melodia de 

“Jesus me ama, isso eu sei”:
 Jesus é o caminho para Deus,
 Sim, eu sei que é assim.
 Em meu coração veio viver.
 Seu amor quero conhecer.

 Sim, Jesus me ama.
 Sim, Jesus me ama.
 Sim, Jesus me ama.
 A Bíblia me diz assim.

Pedrinhas Brilhantes
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49: Uma Grande Ajuda

Sem Mim, vocês não 
podem fazer coisa 

alguma. 
(João 15:5 NVI)

Uma Grande AjudaUma Grande Ajuda

1



49: Uma Grande Ajuda

Quando temos Jesus em nossas 
vidas, Ele nos ajuda a ser pessoas 
melhores, a viver de forma a 
mostrar Seu amor aos outros. 
Nem sempre é fácil demonstrar 
amor e ser bondoso como Jesus 
foi e, às vezes, nossos erros 
magoam as pessoas.
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49: Uma Grande Ajuda

A notícia maravilhosa é que Jesus prometeu nos auxiliar 
a refleti-lO para os outros. E a melhor maneira de 
aprendermos com Jesus é passar mais tempo com Ele. 

Podemos aprender o que Ele quer nos ensinar na Bíblia 
e, pelas nossas ações diárias e nossas palavras, buscar 
maneiras de demonstrar nosso amor por Deus e pelos 
outros.
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49: Uma Grande Ajuda

Sempre que precisarmos 
aprender a ser mais 
bondosos, obedientes, 
verdadeiros e gentis, 
podemos contar que 
Jesus está pronto para 
nos ajudar. Talvez demore 
algum tempo para que 
essas qualidades se tornem 
hábitos e talvez tenhamos 
de tentar muitas vezes antes 
de conseguirmos; mas com 
a ajuda de Jesus, vamos 
aprender. Por isso, podemos 
louvar Jesus por nos ensinar 
a ser mais como Ele!

4



49: Uma Grande Ajuda

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2012 por A Família Internacional

Desenhe e pinte uma figura 
retratando Jesus ajudando 

você a aprender algo. Quando 
terminar, peça à sua mãe ou ao 
seu pai para escrever abaixo do 

desenho: “Com a ajuda de Jesus, 
posso fazer tudo que Ele me 

pede para fazer”. Agora, coloque 
seu desenho em algum lugar que 
você veja sempre, para ajudá-lo 
a se lembrar de pedir Sua ajuda 

quando precisar.

AçãoAção
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Conectados à Videira de DeusConectados à Videira de Deus

Eu sou a videira; vocês 
são os ramos. Se alguém 
permanecer em Mim e 

Eu nele, esse dará muito 
fruto. (João 15:5 NVI)

79: Conectados à Videira de Deus

Pedrinhas Brilhantes



Certa vez, Jesus disse para os Seus 
discípulos que Ele era como uma 
videira e aqueles que O seguem 
como os ramos que estão presos a 
ela. Jesus explicou que, assim como 
os ramos precisam estar ligados à 
videira para darem muito fruto na 
estação certa, assim nós também 
precisamos estar conectados a 
Jesus para sermos espiritualmente 
saudáveis e termos vidas 
felizes e prósperas. 

79: Conectados à Videira de Deus

Pedrinhas Brilhantes

2



79: Conectados à Videira de Deus

Jesus nos dá vida 
espiritual. Ele 
preenche o nosso 
coração e espírito 
de felicidade e 
bons atributos. Nós 
permanecemos em 
Jesus estudando a 
Palavra de Deus, a 
Bíblia, e fazendo as 
coisas que Deus nos 
indicou a fazer em 
Sua Palavra.

Pedrinhas Brilhantes
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Quando vivemos de acordo 
com o exemplo de Jesus, 
nossa vida é espiritualmente 
saudável, e somos felizes. 
Quando estamos perto de 
Jesus, as pessoas veem a 
prova de que Jesus é parte 
de nossa vida, porque nossas 
ações transmitem amor, 
amabilidade e os frutos do 
Espírito de Deus.

79: Conectados à Videira de Deus

Pedrinhas Brilhantes
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79: Conectados à Videira de Deus

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional.

Ação: Ação: 

Desenhe uma videira com um 
tronco forte e sólido e muitos ramos 
saindo dela. No tronco da videira 
escreva “Jesus”. (Ou então pode 

desenhar o rosto de Jesus no tronco). 
Nos muitos ramos, escreva o seu 

nome e o nome de outras pessoas 
que amam Jesus. Em seguida, encha 
a videira com muitas folhas, flores e 
cachos de uva. Enquanto colorir seu 

desenho, fale das diversas formas 
de se manter conectado a Jesus ao 

longo do dia. 

Pedrinhas Brilhantes
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48: Corra a Corrida

Temos essa grande multidão 

de testemunhas ao nosso redor. 

Vamos correr, sem desanimar, a 

corrida marcada para nós. 
(Hebreus 12:1–2, parafraseado)

Corra a CorridaCorra a Corrida

1



48: Corra a Corrida

Você já assistiu a 
uma corrida, como 
uma maratona, por 
exemplo? No início, 
os competidores 
estão cheios de 
energia e correm 
com facilidade, 
mas quando se 
aproximam do 
fim da corrida, 
parecem cansados 
e não tão rápidos. 
Mas continuam 
correndo até 
cruzarem a linha 
de chegada.
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48: Corra a Corrida

Às vezes, é assim que enfrentamos os 
desafios da vida. No início, 
pode não parecer tão 
difícil, mas depois 
de um tempo 
podemos nos 
cansar de tentar 
e ficar com 
vontade de 
desistir. 

Mas se 
continuarmos 

correndo, 
mesmo quando 

for difícil, teremos 
sucesso e alcançaremos 

nossas metas. 
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48: Corra a Corrida

A Bíblia nos diz que devemos olhar para Jesus quando 
precisarmos de ânimo e perseverança para continuar 
tentando, mesmo quando for algo difícil. Jesus nos dá a 
paciência e a graça para enfrentarmos qualquer desafio que 
encontremos. Tudo que temos de fazer é Lhe pedir ajuda e 
Ele nos atenderá.

4



48: Corra a Corrida

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2012 por A Família Internacional

Pense em algo que você tem tido 
dificuldade para aprender. Agora 
finja que está numa corrida. (Não 

esqueça de ter uma linha de 
chegada imaginária). Enquanto 

corre, converse com Jesus e peça-
Lhe para ajudá-lo seja com o que 

for que você esteja tentando 
aprender. Ao cruzar a linha de 

chegada, louve Jesus por ajudá-lo 
na corrida.

AçãoAção

5



Olhe Para Cima!Olhe Para Cima!

Mantenham o 
pensamento nas coisas 

do alto, e não nas coisas 
terrenas. (Colossenses 3:2, 

parafraseado)

80: Olhe Para Cima!

Pedrinhas Brilhantes



Tem muitas coisas que nós vemos e que gostaríamos de ter ou 
achamos que precisamos. E é até fácil achar que são as coisas 
mais importantes da nossa vida. A Bíblia chama essas coisas de 
“terrenas”, coisas deste mundo.

80: Olhe Para Cima!

Pedrinhas Brilhantes

2



80: Olhe Para Cima!

Mas precisamos 
lembrar que as 
coisas desta terra 
são apenas por um 
tempo, e as coisas do 
céu, do Espírito de 
Deus, e da Palavra 
de Deus são as únicas 
que vão durar para 
sempre. A Palavra 
de Deus nos diz 
que devemos ter 
o nosso coração e 
pensamento nas 
coisas do alto em vez 
de nas distrações e 
coisas à nossa volta, 
que talvez queiramos.

Pedrinhas Brilhantes
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O que são as coisas do céu? 
São as coisas que nunca 
quebram, enferrujam ou 
se perdem: nosso amor e 
fé em Deus, nosso amor 
e amabilidade para com 
os outros, e as coisas que 
fazemos para ajudar outros 
a encontrar Jesus. Quando 
vivemos para amar, através 
da nossa obediência a Deus 
e à sua Palavra e amamos 
os outros, estamos mantendo 
nosso pensamento e coração 
nas coisas do alto. Assim, 
nossas ações serão inspiradas 
pelo amor e Espírito de Deus 
que mora em nós.

80: Olhe Para Cima!

Pedrinhas Brilhantes

4



80: Olhe Para Cima!

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

Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2014 por A Família Internacional

Ação: Ação: 

Que coisas você faz durante 
o dia que mostram seu amor 

por Deus e pelos outros?

Pedrinhas Brilhantes

5
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03: Ações Felizes

Se você sabe o que é 
certo, ficará feliz se o 

fizer.  
(João 13:17, parafraseado)

Ações FelizesAções Felizes
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03: Ações Felizes

Às vezes, 
nossos pais 
nos pedem 
para fazer 
algo e não 
queremos 
obedecer, 
porque 
queremos 
fazer outra 
coisa. 

2



03: Ações Felizes

E pode ser difícil 
escolher fazer a coisa 
certa. Jesus quer que 
façamos o que é certo, 
porque Ele fica feliz 
com isso, e, no final, 
nós também. Sabemos 
que agimos bem 
quando o que fazemos 
deixa Jesus e os outros 
felizes. 

3



03: Ações Felizes

Quando somos atenciosos 
e temos consideração pelos 
outros, por exemplo, estamos 
fazendo o que é certo. Seguir 
corretamente as instruções 
que os nossos pais nos dão é 
a coisa certa a fazer. Quando 
obedecemos à Palavra de 
Deus estamos fazendo o que 
é certo.

Jesus abençoa a obediência. 
É por isso que ficamos felizes 
quando fazemos o que é 
certo. 

4



03: Ações Felizes

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Aliaksei Koran.

Copyright © 2010 por A Família Internacional

Pense em algo que você 
poderia fazer para deixar 
Jesus e os outros felizes. 
Você fica feliz quando faz o 
que é certo?  

AçãoAção

5



10: A Coisa Certa a se Fazer

Filhos, obedeçam a  
seus pais no Senhor,  

pois isso é justo. 
(Efésios 6:1 NVI)

A Coisa Certa a se FazerA Coisa Certa a se Fazer

1



10: A Coisa Certa a se Fazer

Deus deu um 
importante 
trabalho para 
as mamães 
e os papais. 
Você sabe 
qual é? Isso 
mesmo! Cuidar 
de meninos 
e meninas 
especiais — 
seus filhos. 

2



10: A Coisa Certa a se Fazer

Nossos pais são nossos 
professores. Sabem 
muitas coisas que ainda 
temos de aprender. 
Então, é importante 
prestar atenção e fazer o 
que nos dizem. Quando 
os respeitamos e lhes 
obedecemos, facilitamos 
o trabalho deles e 
aprendemos mais 
rapidamente. 

3



10: A Coisa Certa a se Fazer

É possível, às vezes, 
não ter vontade de 
fazer o que nossa 
mãe ou nosso pai nos 
pede, mas devemos 
nos lembrar que suas 
instruções nos ensinam 
lições importantes. Pode 
ser que nem sempre 
entendamos por que 
temos de fazer algo que 
nossos pais nos dizem 
para fazer, mas o certo é 
obedecer mesmo assim. 

4



10: A Coisa Certa a se Fazer

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

Copyright © 2010 por A Família Internacional 

Pense em algumas das coisas 
que seus pais lhe pedem 
para fazer. Você consegue 
adivinhar o que eles estão 
tentando lhe ensinar com 
isso? 

AçãoAção

5



47: O Importante é o Amor

Se vocês Me amam, 
obedeçam aos Meus 

mandamentos. 
(João 14:15 NTLH)

O Importante é o AmorO Importante é o Amor

1



47: O Importante é o Amor

Certa vez, Jesus disse aos Seus 
discípulos que o mandamento 
ou regra mais importante é 
amar a Deus de todo o coração. 
Como podemos mostrar nosso 
amor por Ele? 

2



47: O Importante é o Amor

Quando passamos tempo com Deus 
lendo Sua Palavra e escutando Sua 
voz, estamos mostrando a Ele que 
O amamos. Quando 
dizemos para Deus 
que estamos 
agradecidos 
e quando 
notamos 
as coisas 
que Ele 
faz por nós, 
demonstramos 
nosso amor por 
Ele.

Quando 
tornamos Deus 

parte das nossas 
vidas e aprendemos 

mais sobre Ele, nossos dias são 
preenchidos com coisas boas.
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47: O Importante é o Amor

Jesus disse que o segundo 
mandamento mais importante 
é amar aos outros tanto quanto 
amamos a nós mesmos. Isso 
significa que as coisas que fazemos 
e dizemos para os outros devem 
ser aquelas que gostaríamos que 
eles nos fizessem e dissessem. Por 
isso, devemos ter consideração 
pelos outros, ser gentis quando 
falamos com eles, bondosos em 
nossas ações e agradáveis em nosso 
comportamento. 
Jesus disse que se O amamos, 
devemos fazer o melhor a nosso 
alcance para obedecer a esses dois 
mandamentos e fazê-los parte das 
nossas vidas.
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47: O Importante é o Amor
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Pense em algumas maneiras de 
expressar seu amor por Deus. 

Escolha uma coisa que você possa 
fazer agora mesmo para mostrar a 

Deus que O ama.

AçãoAção
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26: Como Perdoar os Outros

Como Perdoar os Outros 
Pois se perdoarem as ofensas 
uns dos outros, o Pai celestial 

também lhes perdoará. 
(Mateus 6:14 NVI)

Como Perdoar os OutrosComo Perdoar os Outros
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26: Como Perdoar os Outros

Algum amigo seu já o 
magoou ou o deixou triste? 
Talvez tenha quebrado o seu 
brinquedo favorito; dito algo 
que o chateou; ou, sem querer, 
machucado você durante uma 
brincadeira.
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26: Como Perdoar os Outros

Perdoar não é sempre 
fácil, mesmo quando 
a outra pessoa pede 
desculpas. Perdoar 
é demonstrar amor, 
mesmo quando for 
difícil.

Nós nos sentimos mal 
quando cometemos um 
erro, e gostamos de ser 
perdoados. 
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26: Como Perdoar os Outros

Nossos pais talvez nos 
corrijam, mas ainda nos 
amam e nos perdoam. 
Por isso, nós também 
deveríamos perdoar os 
outros quando eles fazem 
algo errado conosco.

Jesus tem muito amor 
por nós e está sempre 
pronto para nos perdoar 
quando erramos. Quando 
perdoamos os outros, 
damos oportunidade para 
Deus nos perdoar.
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26: Como Perdoar os Outros

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

Tradução Denise Oliveira. Revisão Hebe Rondon Flandoli

Publicado por Meu Estúdio Maravilhoso. Copyright © 2011 A Família Internacional

Converse sobre uma ocasião em que 
fez algo errado e foi perdoado. Você 
ficou feliz quando pediu desculpas 
e foi perdoado? Consegue lembrar 
de uma ocasião em que perdoou 
alguém? Como se sentiu depois? 

AçãoAção
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20: Corações Limpos

Se confessarmos nossos 
pecados, Deus é fiel e justo 
para nos perdoar e limpar 

nossos corações. 
(1 João 1:9 parafraseado)

Corações LimposCorações Limpos
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20: Corações Limpos

Às vezes, quando 
fazemos algo 
errado, não 
queremos que as 
outras pessoas o 
saibam. 
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20: Corações Limpos

Isso pode acontecer, 
por exemplo, quando 
quebramos algo, 
contamos uma mentira, 
ou sentimos o coração 
pesado por algo que 
aconteceu, mas ficamos 
preocupados com o 
que poderá acontecer 
se admitirmos o erro. 

Ocultar nossos pecados 
nos faz sentir mal. Ter 
um pecado escondido 
no coração é como ter 
um coração sujo e nos 
deixa tristes. 
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20: Corações Limpos

Jesus quer que 
“confessemos nossos 
pecados”. Isso quer dizer 
que devemos ser sinceros 
com os outros e pedir 
perdão quando fizermos 
algo errado.
 
Quando somos sinceros 
sobre os nossos erros, 
Jesus nos perdoa e nos 
faz felizes novamente. 
E depois podemos nos 
esforçar para agir melhor 
da próxima vez.
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20: Corações Limpos
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Procure algo que precisa ser limpo 
– um prato, a superfície de uma 
mesa ou uma janela – e limpe com 
sabão e água. Fica bem melhor, não 
é? É isso que acontece quando nos 
arrependemos por algo errado que 
fizemos e pedimos para Jesus nos 
perdoar pelo nosso erro. Ele deixa 
nossos corações limpinhos novamente.

AçãoAção
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