


28: Deus em Nós

Vocês são santuário de Deus 
e o Espírito de Deus habita 

em vocês. 
(1 Coríntios 3:16,  

NVI, parafraseado)

Deus em NósDeus em Nós

1



28: Deus em Nós

O nosso corpo 
foi criado 
maravilhosamente 
por Deus. Foi 
criado para 
podermos correr, 
pular, pensar, falar 
e muito mais.
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28: Deus em Nós

A Bíblia diz que somos 
a casa de Deus e que 
o Seu Espírito vive em 
nós. Por isso, Jesus 
quer usar a maneira 
como vivemos e agimos 
para mostrar aos outros 
como Ele é.

Precisamos cuidar do 
nosso corpo para ser 
um bom reflexo do 
Espírito de Deus em 
nós.
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28: Deus em Nós

Devemos dizer palavras 
gentis e ser educados 
para que nosso dizer e 
nossas ações sejam um 
bom reflexo do amor 
de Jesus.
 
Quando cuidamos 
da nossa aparência 
e saúde, estamos 
mostrando uma imagem 
bonita de Jesus. 
Estamos mostrando 
Jesus ao mundo!
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28: Deus em Nós

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

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

Desenhe e pinte um retrato de 
Jesus e, em volta, desenhe uma 
casa. Faça um telhado acima de 
sua cabeça, paredes ao redor e 
o piso abaixo dEle. Conversem 
sobre diferentes maneiras de 
refletir Jesus para os outros. 

AçãoAção
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46: Frutos do Espírito de Deus

Os frutos do Espírito são o amor, 
a alegria, a paz, a paciência, 
a delicadeza, a bondade, a 
fidelidade, a humildade e o 

domínio próprio. 
(Gálatas 5:22–23, parafraseado)

Frutos do Espírito de DeusFrutos do Espírito de Deus
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46: Frutos do Espírito de Deus

Você alguma 
vez plantou 
uma semente e 
acompanhou seu 
crescimento? 
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46: Frutos do Espírito de Deus

Se plantarmos uma semente de tomate, 
e lhe dermos os devidos cuidados e ela 
receber sol e água em abundância, logo 
veremos nascer e crescer um tomateiro, 
no qual, algum tempo 
depois, surgirão lindos 
tomates vermelhos 
e suculentos. 
A planta e 
seus frutos 
nasceram de 
uma semente 
bem pequena.

Nosso espírito 
ou o nosso 
coração é, de 
certa forma, 

como a terra. 
As coisas que 

“plantamos” ou que 
se tornam parte do nosso 

espírito crescerão e se tornarão 
parte de nós. 
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46: Frutos do Espírito de Deus

Quando procuramos encher 
nossa vida com as coisas que vêm 
de Deus, então ela produzirá os 
frutos do Seu Espírito: amor, paz, 
paciência, delicadeza, alegria e 
muito mais.

É importante termos o cuidado 
de plantar boas coisas na horta do 
nosso coração. Assim, os outros 
verão em nossas ações e palavras 
o jeito amoroso de Jesus. Quanto 
mais O imitarmos, mais felizes 
seremos.
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46: Frutos do Espírito de Deus

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

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

Peça à sua mãe ou ao seu pai alguns 
grãos de feijão. Coloque em uma 
tigelinha um chumaço de algodão 
molhado e nele deposite os feijões. 
Quando as sementes brotarem, leve 
a tigela com o algodão e as sementes 
para um lugar onde receba sol. 
Escreva em um pedaço de papel algo 

que você quer fazer para ser mais 
como Jesus e coloque-o perto do seu 
brotinho de feijão, para se lembrar o 
que quer ser quando crescer.

Não esqueça de regar diariamente 
os feijões, usando pouca água. Em 
alguns dias, vai vê-los brotar.

AçãoAção
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Fale das Boas NovasFale das Boas Novas

O que ganha 
almas é sábio. 

(Provérbios 11:30 
NVI)

82: Fale das Boas Novas
Piedritas de luzPedrinhas Brilhantes



Nós somos abençoados por saber 
que Deus nos ama, e podemos 
confiar que Ele sempre cuidará de 
nós. Deus quer que todos saibam 
desse amor infinito e do Seu 
presente da salvação.

82: Fale das Boas Novas
Piedritas de luzPedrinhas Brilhantes
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82: Fale das Boas Novas

Jesus pede aos Seus 
seguidores para falarem das 
boas novas da salvação para 
o maior número possível 
de pessoas. Quando 
falamos para outros do 
amor de Jesus, nós os 
estamos ajudando a 
encontrar a salvação. 
Compartilhar as boas 
novas do amor de 
Jesus com os outros 
é uma das melhores 
coisas que podemos 
fazer! Se pensarmos 
como conhecer 
Jesus nos faz felizes, 
podemos imaginar 
quanta alegria podemos 
levar para as pessoas que 
ainda não O conhecem.

Piedritas de luzPedrinhas Brilhantes
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A maneira como vivemos 
nossa vida é uma forma 
de sermos testemunhas 
do amor e verdade de 
Jesus que existe em nós. 
Se nossas palavras e 
ações forem amorosas, 
as pessoas verão que 
nós temos algo especial 
e diferente, e podemos 
então dizer-lhes que é 
o Espírito e o amor de 
Deus em nós que faz 
essa diferença. Vamos 
mostrar e falar para os 
outros das boas novas!

82: Fale das Boas Novas
Piedritas de luzPedrinhas Brilhantes
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82: Fale das Boas Novas

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: 

Você consegue pensar 
em algo que possa fazer 
durante o seu dia para 

mostrar o amor de Jesus? 
Por que não experimenta?

Piedritas de luzPedrinhas Brilhantes
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Deixe a Sua Luz BrilharDeixe a Sua Luz Brilhar

Deixe a sua luz brilhar para 
que outros vejam as suas 
boas obras e glorifiquem 
seu Pai que está no céu. 

(Mateus 5:16, parafraseado)

83: Deixe a Sua Luz Brilhar

Pedrinhas Brilhantes



Os faróis têm uma luz muito 
forte e intermitente que ajuda 
a guiar os marinheiros no mar. 
Quando essa luz forte brilha, 
pode ser vista de muito longe, 
e os marinheiros a seguem e 
conduzem seus barcos até o 
porto em segurança.

83: Deixe a Sua Luz Brilhar

Pedrinhas Brilhantes

2



83: Deixe a Sua Luz Brilhar

Jesus nos disse 
para deixarmos 
a nossa luz 
brilhar. Mas 
o que é a 
nossa luz? A 
luz dentro de 
nós é Jesus! 
Nós deixamos 
Jesus brilhar 
através de nós 
com as coisas 
que fazemos 
ou dizemos.

Pedrinhas Brilhantes

3



Quando somos amorosos, isso transmite aos outros que Deus também é amoroso; 
quando somos atenciosos com os outros, isso mostra um pouquinho do amor e 
desvelo de Deus por cada um de nós. Quando nossas palavras são atenciosas e 
amáveis, isso mostra às pessoas que é o Espírito de Deus em nós que nos ajuda a 
sermos amáveis com os outros.

Quanto mais vivemos da forma que a Bíblia nos diz para vivermos, mais a nossa luz 
brilha. E as pessoas saberão que adquirimos essa linda luz devido ao nosso amor por 
Jesus e Suas palavras.

83: Deixe a Sua Luz Brilhar

Pedrinhas Brilhantes
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83: Deixe a Sua Luz Brilhar

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: 

Recorte um grande círculo 
amarelo para fazer um sol, 
e desenhe Jesus nesse sol. 

Cole-o num pedaço de 
papel preto ou azul escuro. 
Depois, recorte dez tiras de 

papel amarelo para fazer 
os raios de sol. Peça à sua 
mãe ou pai para ajudá-lo 

a escrever nos raios de sol 
algumas maneiras como 

pode deixar sua luz brilhar 
para Jesus, e depois cole 

esses raios em volta do sol.

Pedrinhas Brilhantes

5
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23: Todos Precisam de Jesus

Vão pelo mundo todo e 
preguem o Evangelho  

a todas as pessoas. 
(Marcos 16:15 NVI)

Todos Precisam de JesusTodos Precisam de Jesus

1



23: Todos Precisam de Jesus

Não é 
maravilhoso 
conhecer Jesus 
e ter o Seu 
amor em nossos 
corações? Você 
sabia que há 
pessoas que não 
sabem quanto 
Jesus as ama? 
Ele ficaria muito 
feliz de ser 
apresentado a 
elas.
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23: Todos Precisam de Jesus

Jesus nos pede para 
mostrarmos Seu amor 
aos outros e lhes 
contarmos as notícias 
maravilhosas do Seu 
amor e salvação. Talvez 
acreditamos que não 
sabemos muito sobre 
Jesus, ou que ainda 
estamos aprendendo, 
mas uma coisa é certa: 
Ele nos ama. Podemos 
contar para as pessoas 
que Ele nos amou de 
tal maneira que veio e 
viveu na Terra para ser 
como um de nós. 
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23: Todos Precisam de Jesus

Vemos quanto 
Ele nos ama pelas 
coisas bondosas e 
amorosas que fez.
 
Podemos 
compartilhar o amor 
de Jesus com os 
outros por meio de 
gestos amáveis e 
mostrando que Ele 
também quer fazer 
parte da sua vida. 
Todos precisam de 
Jesus. 
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23: Todos Precisam de Jesus

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

Tradução Leonor Marques, revisão Denise Oliveira.

 Copyright © 2010 por A Família Internacional

Qual é a história da Bíblia sobre 
Jesus que você mais gosta? Faça 
um desenho baseado nessa história. 
Peça para seu pai ou sua mãe ajudá-
lo a escrever “Jesus te ama” no 
desenho e o dê a um amigo que 
queira saber mais sobre o amor de 
Jesus.

AçãoAção
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30: A oração tem poder!

A oração da fé salvará  
o doente, e o Senhor  

O levantará. 
(Tiago 5:15, parafraseado)

A oração tem poder!A oração tem poder!

1



30: A oração tem poder!

A Bíblia ensina 
que, quando 
alguém estiver 
doente, 
devemos orar 
para a pessoa 
ser curada. A 
oração tem 
poder. 
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30: A oração tem poder!

Quando oramos, Jesus 
pode curar as pessoas.

Deus fez nosso corpo e 
tem poder para restaurá-
lo quando não estiver 
bem.
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30: A oração tem poder!

Às vezes, precisaremos 
da ajuda de um médico 
e sempre devemos orar 
por cura, confiar que 
Jesus ouve as nossas 
orações e que vai nos 
curar, do mesmo jeito 
que fez com tantas 
pessoas que precisavam 
de cura nos tempos 
bíblicos.
 
Jesus responde às nossas 
orações e, quando 
oramos com fé, Ele nos 
cura.
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30: A oração tem poder!

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

Copyright © 2011 por A Família Internacional

Você conhece alguém que está 
doente e precisa de cura? Ore 
por ela para que se recupere. 

AçãoAção

5



05: Jesus nos Cura

Jesus foi por toda parte 
curando as pessoas de todo 

tipo de enfermidades e 
doenças. 

 (Mateus 4:23 parafraseado)

Jesus nos CuraJesus nos Cura

1



05: Jesus nos Cura

Quando Jesus 
esteve na Terra, 
curou muitas 
pessoas. Às 
vezes, também 
ficamos 
doentes, e 
nosso corpo 
precisa ser 
curado. 

2



05: Jesus nos Cura

As pessoas que Jesus curou 
eram exatamente como você 
e eu. Precisavam da Sua 
ajuda, Ele as tocou e curou.

Quando ficamos doentes, 
podemos pedir a Jesus 
para nos curar, e Ele 
pode nos ajudar a sarar. 
Nem sempre ficamos 
bons imediatamente, mas 
podemos estar confiantes 
de que Jesus está cuidando 
e nos curando.
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05: Jesus nos Cura

A doença nos deixa 
agradecidos pelo 
tempo em que 
gozamos de boa 
saúde, podemos 
correr e brincar. É 
importante agradecer 
a Jesus por quando 
estamos saudáveis. 
Também precisamos 
fazer a nossa parte 
para manter nosso 
corpo forte e 
saudável.

4



05: Jesus nos Cura

Autoria de Katiuscia Giusti. Ilustrações de Sabine Rich. Design de Aliaksei Koran. Tradução de Leonor Marques. 

Copyright © 2010 por A Família Internacional

Imagine-se na época em que Jesus 
esteve na Terra. Faça de conta que 
está doente ou machucado e está 
procurando Jesus para curá-lo. (Sua 
mãe ou pai podem fazer o papel de 
Jesus). Quando encontrar Jesus, peça-
Lhe para curá-lo. Depois, louve Jesus 
por sua bênção.

AçãoAção

5



Aconteça o que AcontecerAconteça o que Acontecer

Muitas são as aflições 
do justo, mas o 

Senhor o livra de 
todas. (Salmo 34:19, 

parafraseado)

84: Aconteça o que Acontecer

Pedrinhas Brilhantes



Era uma vez um 
homem chamado 
Jó, que amava muito 
Deus. Um dia tudo na 
vida de Jó começou a 
dar errado. Jó perdeu 
sua riqueza, sua família 
e até a saúde.

Apesar de todas as 
coisas difíceis que 
estava enfrentando, 
Jó continuava a 
confiar em Deus. Ele 
tinha fé de que Deus 
o ajudaria a superar 
suas dificuldades. E 
foi exatamente o que 
aconteceu!

84: Aconteça o que Acontecer

Pedrinhas Brilhantes

2



Deus viu a 
fidelidade e a 
confiança de 
Jó e o curou e 
abençoou muito 
mais.

Mesmo quando 
ficamos doentes 
ou machucados, 
podemos confiar 
que Deus vai 
nos livrar das 
aflições e doenças 
que estivermos 
enfrentando. 

84: Aconteça o que Acontecer

Pedrinhas Brilhantes
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Talvez nem sempre 
sejamos curados 
imediatamente, porque 
leva tempo para os nossos 
corpos sararem, mas 
Jesus pode animar nosso 
espírito e encher nosso 
coração de alegria mesmo 
que o nosso corpo esteja 
machucado ou nós não 
estejamos bem.

E, exatamente como 
Jó fez, podemos 
orar por graça e fé, 
e continuarmos a 
confiar que Jesus nos  
livrará. Quando nós 
acreditamos, Deus 
nunca falha!

84: Aconteça o que Acontecer

Pedrinhas Brilhantes
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84: Aconteça o que Acontecer

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: 

Pegue um de seus bichinhos 
de pelúcia, e faça de conta que 

ele está doente. Consegue 
pensar em alguma coisa que 
animaria o seu bichinho e o 
ajudaria a sentir-se melhor? 

Talvez um cobertor macio para 
o manter quentinho, um jogo 
para o animar, ou uma canção 

de ninar para o acalmar. Sempre 
que estamos doentes, Jesus 
também cuida de nós com 

muito amor

Pedrinhas Brilhantes

5
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O Poder de Deus Para CurarO Poder de Deus Para Curar

Os que crerem porão 
as mãos sobre os 

enfermos, e os curarão. 
(Marcos 16:17–18, 
parafraseado)

85: O Poder de Deus Para Curar

Pedrinhas Brilhantes



Quando Jesus esteve 
na terra, enviou 
os Seus discípulos 
a falarem para as 
pessoas das boas 
novas do amor 
de Deus, e que o 
Salvador, Jesus, havia 
chegado. Jesus disse 
aos discípulos que, 
se eles acreditassem, 
poderiam por as mãos 
sobre os doentes 
e os que estavam 
sofrendo e orar para 
que fossem curados 
pelo poder de Deus. 
Muitas pessoas foram 
curadas pelas orações 
dos discípulos.

85: O Poder de Deus Para Curar

Pedrinhas Brilhantes
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A Bíblia nos diz que 
é pela oração que 
podemos invocar o 
poder de Deus que 
opera milagres, e que 
se impusermos as 
mãos nos doentes 
e clamarmos as 
promessas de 
Deus para a cura, 
podemos ter a 
certeza de que 
Jesus fará milagres. 
Às vezes Jesus 
decide curar a pessoa 
de imediato, outras 
Ele talvez prefira curar o 
coração ou espírito dela 
antes de curar o corpo.

85: O Poder de Deus Para Curar

Pedrinhas Brilhantes

3



Nem sempre é fácil 
entender como ou 
quando Deus decide 
nos curar, mas quando 
confiamos nEle e temos 
fé, sabemos que Ele fará 
o que é melhor para nós.

85: O Poder de Deus Para Curar

Pedrinhas Brilhantes
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85: O Poder de Deus Para Curar

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

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

AçãoAção

Você lembra de algum 
outro milagre de cura 

registrado na Bíblia? Não 
é maravilhoso pensar em 

todas as pessoas que foram 
curadas porque tiveram fé 

no poder de Deus?

Pedrinhas Brilhantes

5
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A Fé Possibilita Milagres 
Acontecerem

A Fé Possibilita Milagres 
Acontecerem

A sua fé o curou. 
(Marcos 10:52 NVI)

86: A Fé Possibilita Milagres Acontecerem

Pedrinhas Brilhantes



Jesus e Seus 
discípulos estavam 
saindo de uma 
cidade quando 
passaram por um 
homem cego, 
chamado Bartimeu, 
que estava sentado 
na beira da rua, 
pedindo esmola. 
Quando Bartimeu 
ouviu dizer que 
era Jesus que 
estava passando, 
começou a gritar: 
“Jesus, tenha 
misericórdia de 
mim!”

86: A Fé Possibilita Milagres Acontecerem

Pedrinhas Brilhantes

2



--Cale-se – disseram 
algumas pessoas 
zangadas com 
Bartimeu. Mas 
Bartimeu gritava 
ainda mais alto: 
“Jesus, tenha 
misericórdia de 
mim!” 

Jesus escutou o 
homem, e disse para 
Bartimeu ir até Ele. 
Bartimeu levantou-se 
de um pulo e foi até 
Jesus.

86: A Fé Possibilita Milagres Acontecerem

Pedrinhas Brilhantes

3



--O que você quer que 
Eu faça? – perguntou 
Jesus.

--Eu quero ver!” 
exclamou Bartimeu, 
certo de que Jesus 
podia curá-lo.

Jesus sorriu 
amavelmente e disse: 
“A sua fé o curou.” E 
Bartimeu imediatamente 
recebeu a visão e seguiu 
Jesus pelo caminho.

Fé em Deus possibilita 
milagres acontecerem.

86: A Fé Possibilita Milagres Acontecerem

Pedrinhas Brilhantes
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86: A Fé Possibilita Milagres Acontecerem

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: 

Faça de conta que você é 
Bartimeu e sente-se no chão com 
os olhos fechados. Certifique-se 
de suplicar bem alto para Jesus 
o curar. Seus pais podem fazer o 
papel de Jesus e dizer para você: 
“A sua fé o curou.” Depois faça 
de contas que está vendo coisas 

absolutamente maravilhosas 
ao seu redor pela primeira vez. 
Pode imaginar como Bartimeu 

deve ter ficado feliz?

Você encontrará a história de Bartimeu em Marcos 10:46-52.

Pedrinhas Brilhantes
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Poder Para CurarPoder Para Curar

Jesus Cristo te cura. 
(Atos 9:34 AA)

87: Poder Para Curar

Pedrinhas Brilhantes



Pedro era um dos discípulos 
de Jesus. Ele viajou por todo 
o lado ensinando às pessoas 
sobre o filho de Deus, Jesus, 
e como as pessoas podem 
receber Seu amor e salvação 
em sua vida. Deus usou Pedro 
para ajudar muitas pessoas. 
Jesus deu poder aos Seus 
discípulos para curarem 
pessoas quando pregassem 
no nome dEle.

87: Poder Para Curar

Pedrinhas Brilhantes
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Certa vez, Pedro 
encontrou um homem 
que havia oito anos 
não conseguia andar. 
Pedro estendeu a 
mão para o homem 
e disse: “Levanta-
te, Jesus Cristo te 
cura.” E o homem 
imediatamente se 
levantou e ficou 
completamente 
curado. Que milagre 
maravilhoso!

87: Poder Para Curar

Pedrinhas Brilhantes

3



Mesmo nos dias de hoje, 
Deus ainda promete 
curar os Seus filhos, 
e através de nossas 
orações podemos 
pedir a Jesus para 
curar as pessoas que 
estão machucadas ou 
doentes. Jesus gosta de 
ouvir nossas orações, 
e quando acreditamos 
que Ele tem poder para 
curar as pessoas por 
quem oramos, coisas 
maravilhosas podem 
acontecer. O poder 
de cura de Deus é 
maravilhoso!

87: Poder Para Curar

Pedrinhas Brilhantes

4



87: Poder Para Curar

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: 

Deite-se no chão bem 
quieto e faça de conta que 
é o homem paralítico. Sua 
mãe ou pai podem fazer 
de conta que são Pedro, 
e dizer para você: “Jesus 

Cristo te cura”. Então você 
se levanta rapidamente e 
se sacode para mostrar 

que seu corpo está 
completamente curado. 

Não se esqueça de também 
pular de alegria!

Pedrinhas Brilhantes

5

http://www.mywonderstudio.com/


Fique Firme Fique Firme 

Resistam ao Diabo,  
e Ele fugirá de vocês.  

(Tiago  4:7 NVI)

88: Fique Firme

Pedrinhas Brilhantes



O Diabo tenta 
lutar contra os 
filhos de Deus 
e impedi-los de 
seguir e obedecer a 
Deus. Há ocasiões 
em que o Diabo 
nos tenta a fazer 
coisas que não são 
certas. E, mesmo 
quando sabemos 
o que é certo, às 
vezes ainda é 
difícil fazer boas 
escolhas.

88: Fique Firme

Pedrinhas Brilhantes
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O Diabo é um pouco como um 
valentão que tenta nos obrigar a 
fazer o que ele quer, quando isso 
geralmente é a coisa errada. 
Apesar do Diabo nos tentar e 
lutar contra nós, com a ajuda 
de Deus podemos resistir-
lhe. Podemos achar que 
o Diabo é tão grande e 
forte que não podemos 
enfrentá-lo, mas Deus diz 
para resistirmos a ele e 
ficarmos firmes. Isso quer 
dizer que, mesmo quando 
escutamos essa vozinha 
arteira dentro da nossa 
cabeça nos dizendo para fazer 
a coisa errada, se escolhermos 
fazer o que é certo, estamos 
resistindo ao Diabo.

88: Fique Firme
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Quando fazemos 
boas escolhas que 
dão a glória a Deus e 
mostram nosso amor 
por Ele, isso incomoda 
o Diabo terrivelmente. 
O faz correr de nós! À 
medida que escutamos 
e obedecemos à voz de 
Deus, fica mais fácil 
fazer o que é certo e 
bom.
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Ação: Ação: 

Feche os olhos e fique bem 
quieto. Peça a Jesus para 
lhe mostrar algo que você 

possa fazer para dar a 
glória a Jesus e mostrar aos 

outros seu amor por Ele.
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Um Deus Grande e MaravilhosoUm Deus Grande e Maravilhoso

Aquele que está em 
vocês é maior do que 
o que está no mundo. 

(1 João 4:4 NVI)
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Deus em nós é mais 
poderoso do que qualquer 
coisa que existe neste 
mundo. Ele é o maior 
superherói!

89: Um Deus Grande e Maravilhoso
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Quando o Espírito de 
Deus está em nós, isso 
nos dá paz e felicidade, 
e ajuda nossos corações 
a serem fortes e cheios 
de fé, mesmo quando 
as coisas ao nosso 
redor não parecem ir 
tão bem. É quando 
olhamos para Deus 
e confiamos nEle que 
podemos encontrar 
coragem e ousadia 
mesmo nos momentos 
difíceis.

89: Um Deus Grande e Maravilhoso
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Nem no céu nem na terra 
existe nada tão poderoso 
como Deus. E o melhor 
de tudo é que, apesar 
de ser tão grandioso e 
magnificente, Ele tem um 
amor imensamente grande 
por cada um de nós. 
Podemos sempre confiar 
que, no Seu grande amor 
por nós, Ele sempre estará 
pronto para nos proteger, 
cuidar e nos dar a coragem 
que precisamos para 
sermos testemunhas do Seu 
amor. Nós temos um Deus 
grande e maravilhoso!

89: Um Deus Grande e Maravilhoso
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Ação: Ação: 

Desenhe um de seus heróis 
bíblicos favoritos.
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A Poderosa Armadura de Deus A Poderosa Armadura de Deus 

Vistam toda a armadura 
de Deus, para poderem 

ficar firmes contra as 
ciladas do Diabo! 

(Efésios 6:11, parafraseado)
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Antigamente, os cavaleiros 
que iam para a batalha 
vestiam uma armadura para 
se protegerem. A Palavra de 
Deus diz que podemos vestir 
a armadura de Deus para 
nos proteger e nos manter em 
segurança.

90: A Poderosa Armadura de Deus 
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O que é esta armadura? É 
uma armadura espiritual 
que Deus dá àqueles que 
acreditam nEle. Ele nos 
dá o capacete da 
salvação: a dádiva 
do amor de Deus, 
que nos redime dos 
pecados. Um escudo 
de fé na Palavra 
de Deus e nas Suas 
promessas. Uma 
couraça de justiça, um 
cinturão da verdade, 
e pés calçados com o 
evangelho da paz. E 
para completar, nos deu 
a espada do Espírito, que 
representa a Palavra de Deus.
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Esta armadura e as 
armas nos ajudam a 
sermos firmes seguidores 
de Jesus. Podemos 
usá-las para vencer as 
tentações e os pecados, 
e para ajudar aqueles 
a quem precisamos 
fortalecer a fé. O Espírito 
de Deus em nós é 
poderoso!

90: A Poderosa Armadura de Deus 
Pedrinhas Brilhantes

4



90: A Poderosa Armadura 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: 

Vista-se como um cavaleiro, vestindo 
coisas de te em casa e que possa usar. 

Depois aprenda a seguinte rima, e 
recite-a com ousadia.

Estou usando a armadura de Deus
Não tenho nada a temer.

Pois o espírito de Deus está em mim;
Destemido eu posso ser.

Pedrinhas Brilhantes

5

http://www.mywonderstudio.com/

