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Apresentação 
Olá papai, mamãe, vovô, vovó, responsável, discipulador e amigo!
Você tem em mãos o primeiro devocional feito exclusivamente 
para as crianças, produzido pelo Ministério Infantil da Oitava 
Igreja.
Fizemos este devocional com muito carinho.

Ele dura um mês e, durante este período, de manhã ou à noite, 
iremos ler, estudar a Bíblia e orar junto com você.

Este devocional foi elaborado para que a vida diária com Jesus 
seja uma realidade em nossa casa e no culto doméstico. Junto 
com orações, cânticos e leitura das Escrituras, que possamos ver 
a boa mão de Deus em nossa casa.

Queremos ver nossas crianças crescendo em tudo e, 
primeiramente, temos de dar partida em nossa vida espiritual. 
Tudo o que somos, se equilibrado e em sintonia com Deus, fará 
que nossos filhos e nossas vidas se tornem exclusivamente para a 
glória de Deus, afinal, fomos feitos para isso.

Este devocional deve ser lido pelo adulto e também pela criança. 
Todos devem participar, conversar sobre o assunto do dia e depois 
de tudo lido e discutido, chegamos 
no “momento de oração”!

Este é um momento muito importante, 
porque quando falamos com Deus,  
cremos que Ele nos ouve por causa 
de Jesus, que nos ama e intercede 
por nós.

Sendo assim… Tamo juntooooo… 
Let’s go?
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JESUS É NOSSO AMIGO
Texto bíblico 

 “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua 
vida pelos seus amigos.“ (João 15.13)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Que legal! Quanto amor! Quem é esse que se sacrificou, 
morrendo por seus amigos? Jesus! Que, ao dizer esse versículo, 
nos mostrou o quanto a amizade Dele é valiosa! Ele deixou muitos 
conhecimentos através da Bíblia, fez milagres, cuidou de muitas 
pessoas e o mais incrível foi demostrar o seu grande amor por nós 
na cruz.

É, Jesus morreu por todos nós, pelo papai, pela mamãe, por você 
e por todas as pessoas que você conhece,  para que fôssemos 
amigos Dele. Ele espera que você o aceite como amigo crendo 
em seu Nome e em seu sacrifício.  

MOTIVO DE ORAÇÃO 

 Vamos orar para que creiamos  
nesse amor tão grande de Jesus por 
nós e para nunca nos esquecermos 
do preço que Ele pagou por nossa 
amizade, para estar ao nosso lado. 
Vamos orar, também, para que todos 
que nós conhecemos tenham fé em 
Jesus e se tornem amigos Dele.

DEVOCIONAL | DIA 1
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PODEMOS SER AMIGOS DE JESUS
Texto bíblico 

 “Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que 
o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado 
amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei 

conhecido a vocês.” (João 15.15)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Que incrível, Jesus nos considera como amigos! Além de mostrar 
o quanto nos ama se sacrificando por nós, Ele quer se relacionar 
conosco todos os dias, assim como fazemos com os nossos 
amigos! 

Ele deseja ser nosso amigo, quer conversar com a gente, quer 
ouvir nossa voz, Ele está pronto a nos escutar. 

E não podemos nos esquecer de que como amamos nossos 
amigos, brincamos, conversamos e nos divertimos com eles, Jesus 
nos ama mais ainda, cuida da gente e está sempre ao nosso lado, 
sendo nosso amigo. Vamos ser amigos de Jesus!

MOTIVO DE ORAÇÃO
 

Vamos pedir ao Senhor para nos 
ajudar a ser bons amigos para 
Ele.  E vamos agradecer a Jesus  
por ser um bom amigo que cuida 
de nós. 

DEVOCIONAL | DIA 2
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QUEM GOVERNA O BRASIL?
Texto bíblico

 “Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, 
pois não há autoridade que não venha de Deus; as 

autoridades que existem foram por ele estabelecidas.” 
(Romanos 13.01)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Nós moramos em um país chamado Brasil. No Brasil existem 
muitas pessoas que tomam decisões todos os dias que afetam 
as nossas vidas, essas pessoas são chamadas de governantes e 
políticos. A Bíblia fala que quem as escolheu para governar o país 
foi o nosso Deus. 

Temos que orar pela vida delas, pedir a Deus para dar sabedoria 
para que elas tomem as melhores decisões pelo nosso país.

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Vamos orar pela vida dos nossos governantes? Pela saúde, 
pela família, pelos amigos de cada um deles. Peça a Deus para 
dar sabedoria na hora que eles forem decidir alguma coisa. E 
precisamos orar pelos adultos, para que eles tenham sabedoria na 
hora de escolher quem vai governar o nosso país, estado e cidade.

DEVOCIONAL | DIA 3
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DEUS CUIDA DO BRASIL
Texto bíblico

 “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus.”
 (Salmos 33.12a)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Você sabia que o Brasil é um dos maiores países do mundo? 
O Brasil tem coisas lindas: praias, florestas, cidades históricas, 
serras e por aí vai. Mas também temos algumas que precisam ser 
melhoradas: segurança, educação, saúde para todos. 

Deus já deu tantas coisas lindas e Ele pode fazer muito mais pela 
nossa nação, se for da vontade Dele. 

Temos que orar todos os dias pelo nosso país. Falar que o Brasil 
pertence a Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa 
nação e que Ele mude a nossa história. 

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Vamos orar pelo nosso país? 
Agradeça a Deus pela natureza 
linda que Ele fez, por existir 
tantas pessoas boas e por você 
morar aqui. Peça para que Deus 
tenha misericórdia do Brasil e 
transforme a nossa nação em 
um lugar cada vez melhor. 

DEVOCIONAL | DIA 4
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EU AMO MINHA ESCOLA
Texto bíblico

“Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês 
sejam maduros e corretos, não falhando em nada!” (Tiago 

1.4) (NTLH) 

PALAVRA DO PROFESSOR 

Ir à escola todos os dias é algo muito importante. Às vezes, a 
gente não quer ir, estamos com sono, desanimados, mas Deus fala 
que devemos insistir em fazer o que é certo, o que é bom para 
perseverarmos. 

E ainda na escola, não podemos deixar de respeitar e amar os 
professores que nos esperam com tanto carinho todos os dias 
para nos ensinar algo. Além disso, sabemos que devemos 
estudar bastante para termos uma profissão bem bacana quando 
crescermos. 

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Vamos orar por nossa 
escola, o lugar que nós 
estudamos? Orar pelos 
nossos professores e 
agradecer a Deus por 
eles. Vamos orar também 
para que o Senhor nos 
ajude a aprender cada 
dia mais e perseverar?  

DEVOCIONAL | DIA 5
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MEUS AMIGOS DA ESCOLA
Texto bíblico 

“Mas, vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o 
trabalho de vocês será recompensado.” (2 Crônicas 15.7) 

PALAVRA DO PROFESSOR 

Ir à escola e aprender coisas novas, às vezes não é fácil. E ainda 
temos que fazer as provas, que são difíceis, mas que não podemos 
deixar de fazer, pois precisamos de boas notas para passar de ano. 

E o que dizer sobre os coleguinhas da escola? Alguns são 
legais, gostam de nós, dividem o lanche, ensinam a matéria e 
que se tornam nossos melhores amigos. Só que alguns outros 
coleguinhas ficam zombando da gente, fazendo brincadeiras que 
não gostamos. Isso é ruim, mas nós não podemos desanimar, ficar 
tristes ou chateados, porque passar por todas essas coisas vai valer 
a pena, devemos ser fortes, vamos vencer e receber a recompensa 
lá no final. 

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Vamos orar para que Deus nos ajude a estudar e aprender as 
matérias? Orar, também, pelo nossos coleguinhas de escola? 
Orar pelos coleguinhas que conhecem a Cristo e pelos que não 
conhecem também. 

DEVOCIONAL | DIA 6
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SOBRE COISAS DIFÍCEIS QUE 
ACONTECEM COMIGO

Texto bíblico
 

“Portanto, não temas, porque eu sou contigo, não te 
espantes, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te 

ajudo, apoio sempre com a minha destra fiel.”
(Isaías 41.10) 

PALAVRA DO PROFESSOR
Atualmente, vivemos numa sociedade cada vez mais consumista 
e, na maioria das vezes, nossas famílias não estão preparadas para 
lidar com as adversidades. Achamos que nossa dor é sempre 
maior que a do próximo.

Vale refletir que quando, de fato, confiamos em Deus, mesmo 
com todas as dificuldades, amanhã sempre será um novo dia. 
Quando praticamos o mal a alguém hoje, amanhã será outro dia, 
se praticamos o bem a alguém, amanhã será outro dia. Em ambos 
os casos, nos cabe avaliar se as decisões e atitudes foram tomadas 
de forma acertada. Sendo assim, podemos refletir sobre como as 
pessoas nos olham e se conseguem ver Jesus através de nossa 
vida. Para isso, temos que parar de reclamar e ter mais atitude.

Creio que Deus nos dá sabedoria para vencer qualquer dificuldade, 
mesmo que pareça ser impossível, para Ele nada é impossível.

Portanto, é necessário sempre fazer a nossa parte, e olha que não é 
muita coisa! Devemos apenas amar, orar, perdoar, jejuar e sempre 
agir com honestidade. Simples assim!

Neste mundo tão cheio de cobranças, existem pessoas que 
gostariam de, pelo menos, ter a oportunidade de falar do amor de 
Jesus como nós temos. Já fez isso hoje? Então não perca tempo!

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para que você consiga falar sobre Jesus para um amigo. Ore 
e peça ao Senhor para que Ele te ajude a ser uma pessoa que 
anda nos Seus caminhos e que faz as coisas certas que aprendeu 
na Bíblia. 

DEVOCIONAL | DIA 7
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O SENHOR NOS DÁ ALEGRIA, MESMO 
NA TRISTEZA

Texto bíblico

 “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela 
manhã.” (Salmo 30.5)

PALAVRA DO PROFESSOR

Muitas vezes, devidos às circunstâncias que estamos passando, 
achamos que não iremos dar conta e esquecemos que Deus é 
Soberano, Justo, Provisor e tem o controle de todas as coisas. Não 
passamos nenhuma prova sem que Ele permita e nos capacite. Por 
isso, é de suma importância orar e confiar na certeza de que Deus 
é fiel e nenhum dos Seus planos serão frustrados.

Esta é a hora de rever atitudes, este momento de choro nada 
mais é do que uma enorme oportunidade de ter crescimento e 
melhorar a intimidade com o Pai Celestial.

Devemos aproveitar cada momento e estreitar nosso 
relacionamento com Deus na 
certeza de que não importa a 
circunstancia, a alegria vem 
pela manhã. Jesus abençoe 
sua vida, pessoa muito 
preciosa para Deus.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore e agradeça ao Senhor 
porque Ele nos dá alegria. 
Ore para que Ele cure 
alguma tristeza que estiver 
no nosso coração. 

DEVOCIONAL | DIA 8
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O NOSSO DEUS É UM DEUS DE PAZ
Texto bíblico

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 
como o mundo a dá.” (João 14.27)

PALAVRA DO PROFESSOR

Todos os dias ouvimos  falar em guerras, pessoas fugindo do seu 
país porque estão sendo maltratadas, violência na nossa cidade, 
na escola, e tudo isso faz nosso coração ficar aflito. Até ouvimos 
falar de paz, mas esta paz logo desaparece, quando vem outra 
notícia ruim. Porque a paz que o mundo dá é falsa e passageira.

Mas Jesus nos deu um grande presente. Ele disse: “minha paz 
vos dou...”.  Jesus nos dá uma paz verdadeira, permanente, que 
acalma nosso coração aflito. Esta paz que encontramos em Jesus 
é que nos dá força para vencer o dia mal.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Como está seu coração? 
Aflito?
Ore para que Jesus nos 
de Sua paz.
Vamos orar pelo nosso país, 
nossa cidade? 

DEVOCIONAL | DIA 9
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SÓ EM JESUS EXISTE A 
VERDADEIRA PAZ

Texto bíblico

‘’Porque um menino nos nasceu... E ele será chamado... 
Príncipe da Paz.” (Isaias 9.6)

PALAVRA DO PROFESSOR

Quero falar com você de uma paz verdadeira que só conseguimos 
se confiamos em Jesus.  Mesmo com tantas noticias ruins, 
violências até mesmo na escola, desastres na natureza, podemos 
dizer que temos paz.  Sabe por quê?  Porque temos um grande 
amigo, seu nome é Maravilhoso, Príncipe da Paz.  E este Príncipe 
é tão poderoso que nos dá uma paz mesmo se o mundo falar o 
contrário. Uma paz que está dentro de nós, não sabemos explicar. 
A Bíblia diz que é uma paz que vai além do nosso entendimento, 
uma paz que guarda as nossas mentes e corações em Cristo Jesus.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Não se esqueça:  podemos falar com Deus sempre e em qualquer  
lugar. Peça a Ele para colocar paz em seu coração.

DEVOCIONAL | DIA 10
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COMO CONHECER DEUS
Texto bíblico

 “...Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus 
olhos te veem...” (Jó 42.5)

PALAVRA DO PROFESSOR

Jó foi um homem muito rico. Mas um dia ficou muito doente, sem 
família, sem amigos, sem empregados e pobre.

Ele pensou que Deus o estava disciplinando por alguma coisa que 
ele não sabia o que era. Então, quando Jó pensou que tudo estava 
no fim, Deus falou as coisas lindas que criou, do poder que Ele 
tem, o domínio de tudo até nos momentos mais tristes.

Jó só conhecia Deus de ouvir falar, das histórias que outros tinham 
contado a ele, ou escutado em algum momento, em algum lugar, 
mas agora ele estava entendendo que Deus tem o controle de 
todas as coisas em suas mãos. 

E nós hoje conhecemos a Deus por meio da Bíblia, o livro especial 
de Deus, que nos aconselha, consola, educa, disciplina e nos ensina 
sobre seu grande amor por nós. O conhecemos mais ainda por 
meio de Jesus, seu precioso e perfeito filho. Quando entregamos 
nossa vida a Jesus, nos tornamos Filhos de Deus.

 

MOTIVO DE ORAÇÃO

Senhor Deus, criador dos Céus e da Terra. Eu quero te conhecer 
mais e mais e eu posso sentir sua bondade, graça e amor 
demonstrados a mim, quando entregou Jesus, Seu perfeito filho, 
para morrer na cruz por amor a mim. Obrigado (a) Senhor. Amém.

DEVOCIONAL | DIA 11
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COMO É BOM CONHECER O SENHOR
Texto bíblico

“Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no 
meio da sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no 

fogo e a sarça não se consumia.” (Êxodo 3.2)

 
PALAVRA DO PROFESSOR

Moisés foge para o deserto com medo de Faraó. Ele havia matado 
um egípcio que estava espancando um hebreu e ele era hebreu.

Deus estava agora aparecendo para Moisés de um jeito muito 
especial, afinal, uma planta estava pegando fogo e não se 
queimava. Era uma forma que Deus estava usando para separar 
Moisés para uma grande missão: a de libertar o povo hebreu das 
mãos de faraó.

Embora não conhecesse Deus, Moisés entendeu que estava 
falando com alguém muito poderoso e forte. Ele conheceu a Deus 
ali, sozinho no deserto.

Nós conhecemos a Deus por meio do seu amado Filho Jesus, 
quando olhamos o amor de Deus e seu cuidado por você e por 
mim ao enviar Jesus para morrer na cruz por nós, entendemos que 
só mesmo um pai tão amoroso que amou o mundo inteiro pôde 
fazer um sacrifício desses.  

MOTIVO DE ORAÇÃO

Obrigado (a), querido Deus, 
por ser um pai tão bondoso 
e amoroso. Agradeço por ter 
enviado seu filho por amor 
a mim. E eu sei que posso te 
conhecer mais e mais, quando 
leio Sua Palavra e aprendo 
mais de Jesus. Amém.   

DEVOCIONAL | DIA 12
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O SUPER PODER
Texto Bíblico

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer 
sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, 

em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.” 
(Atos 1.8)

PALAVRA DO PROFESSOR

Você sabia que quando Jesus entra em nossa vida recebemos dEle 
um superpoder? Isso mesmo! Esse superpoder vem do Espírito 
Santo, que vem morar em nosso coração e, além de nos ajudar a 
viver de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dá poder para 
sermos testemunhas de Cristo.

Você pode testemunhar através de atitudes de obediência aos 
ensinamentos Bíblicos e também contando às pessoas mais 
próximas de você a boa notícia da salvação, que veio através do 
nosso poderoso Jesus!

Não perca tempo! Fale do amor de Deus que foi provado ao 
mundo através de Jesus. Conte o que Ele tem feito em sua vida. O 
Espírito Santo habita em você e te usará como representante de 
Cristo às pessoas.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Você tem algum amiguinho ou familiar que ainda não tem Jesus 
no coração? Ore para que o Espírito Santo mostre a essa pessoa, 
através de sua vida, quem é Jesus.  

“Senhor, obrigado porque, mesmo eu sendo tão pequeno e frágil, 
tenho um tesouro guardado dentro de mim, o Seu Espírito Santo. 
Fique à vontade para usar a minha vida. Quero falar de Jesus a 
todos. Amém.”

DEVOCIONAL | DIA 13
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ÀS VEZES EU TENHO MEDO! 
Texto bíblico

”E eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.“ (Mateus 28.20b) 

PALAVRA DO PROFESSOR 

Às vezes, quando vou dormir, fico com muito medo do escuro 
e tudo parece ficar muito grande. A sombra do meu carrinho 
preferido se parece com um monstro e começo a imaginar coisas 
muito ruins que me assustam.

Tenho tanto medo que começo a suar frio e tremer, e corro logo 
para o quarto dos meus pais!

Mas nesses momentos eu posso lembrar que o meu amigo Jesus 
disse que sempre estaria ao meu lado e o medo não pode me 
assustar, pois perto Ele está.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Todos temos alguns momentos 
de medo às vezes, mas não 
precisamos temer, pois Jesus 
sempre está conosco. De que 
você tem medo? Vamos orar 
e contar para quem pode nos 
ajudar!

DEVOCIONAL | DIA 14
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TENHO MEDO DE ERRAR!
Texto bíblico 

“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, 
pois sou o seu Deus.” (Isaías 41.10)

PALAVRA DO PROFESSOR

Você já sentiu que não ia conseguir fazer aquela prova? Ou andar 
de bicicleta sem rodinhas? Ou quando seu pai pediu para você 
ajudar a guardar as compras e você, sem querer, deixou o arroz 
cair no chão e o saco estourou?

Pois é, essas coisas acontecem porque somos pessoas em 
desenvolvimento, estamos crescendo, aprendendo todos os dias 
um pouco mais. E para acertar, muitas vezes vamos errar. “Tomas 
Edson, o inventor da Lâmpada, ao ser perguntado se ele havia 
errado 2 mil vezes, ele respondeu: Eu não falhei nem uma vez. 
Inventei a lâmpada incandescente, só que foi um processo com 2 
mil etapas.”

MOTIVO DE ORAÇÃO 

O que te dá medo? O 
medo não pode nos 
paralisar, pelo contrário, 
nós é que temos que 
pará-lo, e para isso 
vamos chamar o nosso 
Superamigo: Jesus em 
oração!

DEVOCIONAL | DIA 15
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AMIGOS 
Texto bíblico

“Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade 
sincera dá ânimo para viver.” (Provérbios 27:9) 

PALAVRA DO PROFESSOR

Amigos são essenciais em nossa vida, de maneira alguma 
poderíamos viver sem uma amizade. Uma boa amizade pode 
nos ajudar em vários sentidos,  em nosso bem estar físico, mental 
e espiritual. Bons relacionamentos contribuem para nosso 
crescimento tanto espiritual como emocional, nos ajudando até 
mesmo em relação a nossa saúde.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Vamos pensar um pouco.

• Como anda seu círculo de amizade?
•  Você tem conversado com seus amigos? 
•  Você tem orado por eles e com eles? 

DEVOCIONAL | DIA 16
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DEVEMOS TER AMIZADE 
CONSISTENTE

Texto bíblico

 “ O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na 
adversidade.” (Provérbios 17.17)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Agir como amigo em tempos agradáveis é muito fácil. Mas o 
verdadeiro amigo é aquele que permanece ao seu lado mesmo em  
tempos  mais difíceis. O verdadeiro amigo dará tudo de si mesmo, 
ainda que isso não lhe seja conveniente ou lhe traga algum custo. 
Se analisamos, vamos entender que o maior exemplo  de amigo a 
ser seguido vem de Nosso Senhor Jesus cristo.

 “Ninguém tem maior amor do que aquele que da a sua vida 
pelo seus amigos.” (João 15.13) 

 MOTIVO DE ORAÇÃO 

Ore para que suas amizades sejam abençoadas, que você também 
seja uma bênção para seus amigos e que possa ajudá-los nos 
momentos difíceis!

DEVOCIONAL | DIA 17
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O PLANETA, A CRIAÇÃO
Texto bíblico 

 “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem 
ele, nada do que existe teria sido feito.” (João 1.3)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Todas as coisas que existem foram feitas para a glória de Deus. As 
árvores, os pássaros, as flores, estrelas, cometas, todo o universo e 
também o homem (homem e mulher). Temos uma casa!

E é uma casa muito linda que foi criada para que tudo funcione 
muito bem! Mas o homem, que não conhece o Senhor Jesus, 
só pensa em ganhar dinheiro e não se importa em destruir as 
florestas, os rios, o solo e os animais. Nem mesmo se importa com 
as pessoas que sofrem com a poluição dos rios e o desmatamento. 
Isso traz fome e doenças para as pessoas! Ninguém gosta de 
nadar num rio poluído, não é mesmo? Ou comer uma fruta que foi 
regada com água suja.

O homem que não tem Deus  quer é ganhar muito dinheiro. Mas 
e depois? Depois? Ele vai morrer e encontrar com o dono da casa 
e vai ter que explicar porque destruiu tudo aquilo que Deus criou. 
Lá no céu não tem dinheiro e teremos que prestar conta de tudo 
que fizemos!

E o que podemos fazer? Muitas coisas! Podemos tratar bem os 
animais, não fazendo maldades com nenhum bichinho do Senhor, 
podemos não jogar lixo nos rios e avisar a quem faz isso que 
está errado, podemos plantar uma árvore na nossa casa ou num 
parque, mas o mais importante é que podemos orar.

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Orar pelo nosso planeta e, pelos homens, para que eles não façam 
mais essas coisas e que, principalmente, aceitem a Jesus, mudem 
seus corações e pensamentos, sejam 

DEVOCIONAL | DIA 18
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salvos  e entendam que só temos uma casa: o nosso planeta.

Deus vai gostar de receber essa oração. 

ATIVIDADES

Fazer uma mãozinha de EVA  (como a figura) e colar nos dedinhos 
figuras de natureza;

Árvores, bichos, flores, estrelas, planetas, lagos, nuvens, para não 
se esquecer de orar em casa.
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O TRABALHO É IMPORTANTE
Texto bíblico

“Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios 
assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já 

dissemos antes.”  (I Tessalonicenses 4.11)

PALAVRA DO PROFESSOR

 Trabalhar é uma vontade de Deus para a vida dos adultos. Todos 
os dias o papai, a mamãe, o vovô e a vovó saem para trabalhar. 
Você já se perguntou por que eles trabalham?  Porque é através 
do trabalho que eles compram comida, roupas e fazem mais um 
montão de coisas que eles e nós gostamos. Você sabe o que seus 
pais fazem no trabalho? Pergunte ao papai e a mamãe o nome 
da profissão deles. Pergunte também onde eles trabalham, e o 
que fazem lá. Se o vovô e a vovó ainda trabalham fora, pergunte a 
eles o que eles fazem. Se já se aposentaram, pergunte o que eles 
faziam.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Vamos orar pelo trabalho 
dos nossos pais, pedindo 
que Deus abençoe e dê 
sabedoria em tudo que eles 
fazem? Se o papai e/ou a 
mamãe está sem emprego, 
ore por isso.

DEVOCIONAL | DIA 19
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ALEGRIA NO TRABALHO
Texto bíblico

“Trabalhem com prazer, como se estivessem trabalhando 
para o Senhor e não para as pessoas.” (Efésios 6.7)

PALAVRA DO PROFESSOR

A Bíblia diz que devemos trabalhar com alegria, como se nosso 
patrão fosse Deus e não para uma pessoa qualquer. No trabalho do 
papai, da mamãe, do vovô e da vovó existem muitos compromissos, 
regras e horários que precisam ser cumpridos.  Às vezes, tantas 
coisas acontecem que fazem  com que eles se esqueçam dessa 
alegria. Você já os percebeu tristes com o trabalho? Quando isso 
acontecer, devemos lembrá-los que Jesus pode aliviar essa tristeza 
e trazer a alegria de volta.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para que o papai, a mamãe, o vovô e a vovó tenham sempre 
alegria com o trabalho que fazem.  

DEVOCIONAL | DIA 20

B
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A FAMÍLIA SEMPRE UNIDA!
Texto bíblico

“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o 

primeiro mandamento com promessa; Para que te vá bem, 
e vivas muito tempo sobre a terra.” (Efésios 6.1-3)

PALAVRA DO PROFESSOR

O melhor lugar do mundo é a nossa casa! Nossa família é o maior 
presente que Deus nos deu! Por isso, quando respondemos 
mal o papai ou a mamãe, quando falamos mentira, não é legal! 
Quando brigamos com nosso irmão (ã), também não é legal! Eles 
ficam tristes e Deus também se entristece! Então, lembre-se: A 
família precisa de amor, carinho, respeito e oração, muita oração. 
Precisamos cuidar para que nada atrapalhe a felicidade e harmonia 
da nossa casa. Por isso, temos que ouvir o papai e a mamãe e seguir 
os mandamentos de Deus sempre! Moisés (Êxodo), ao lado de sua 
família, foi um grande líder e todos gozavam da união, deixando-
nos um bom exemplo a ser seguido.

MOTIVO DE ORAÇÃO

Vamos orar pela união das 
famílias. Se você desobedeceu, 
fez malcriação, ou brigou com 
alguém de sua família, peça 
perdão! Ore também por 
algum coleguinha que esteja 
passando por um momento 
familiar ruim. Peça a Deus que 
restaure a família dele.

DEVOCIONAL | DIA 21
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DINÂMICA | MINHA FAMÍLIA

• Objetivo: Entender a importância de um bom 
relacionamento em família.

• Material: Foto pequena de uma família, cartolina, lápis 
atômico.

• Procedimento: Desenhe na cartolina uma casa sem móveis 
ou qualquer acessório, mas que seja grande, cole a foto da 
família dentro da casa. Analise a casa por alguns minutos e 
escreva dentro do desenho os sentimentos e atitudes que 
deveriam levar para o seio de sua família. Em seguida, escreva 
fora da casa os sentimentos e atitudes que não deve fazer 
parte de sua família.

Os bons sentimentos e atitudes devem estar escrito no seu lugar 
correto, pois são os mais importantes para uma família, acima de 
qualquer coisa material. Se priorizarmos qualquer coisa acima da 
família, muitos problemas e graves conflitos no relacionamento 
familiar poderão ser gerados.

Destaque que alguns conflitos são inevitáveis, mas muitos podem 
ser solucionados com um bom diálogo e respeito mútuo. Deus 
quer que o jovem honre seu pai e sua mãe, não lhes faltando 
jamais o respeito, seja por atos, seja por palavras. Ame sua família, 
não deseje mal a sua família, não fale mal de sua família. O lar 
cristão é lugar de paz e alegria, perdão e união. Quanto mais 
ajustado for este ambiente, mais fácil será o relacionamento dos 
seus componentes fora dele.
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FAMÍLIA E VIDA CRISTÃ
Texto bíblico

“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o 
ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema 

gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço.”  
(Provérbios 1.8-9)

PALAVRA DO PROFESSOR

Nas escolas é comum encontrar um coleguinha que nos diz: “Falar 
uma mentirinha de vez enquanto não faz mal”; “Achado não é 
roubado” - quando acha o lápis do coleguinha no chão, mas não 
devolve - ; “Minha mãe é muito chata!”; “vamos matar aula hoje?”... 
O pior é que muitos são de família cristã! 

Não se deixe enganar! Não existe “mentirinha”! Mentira é sempre 
mentira. Quando acha algo, sabe de quem é e não devolve, isso 
é “roubo”! Matar aula é o mesmo que mentir para seus pais. 
Você diz que vai à aula e vai para outro lugar. Não se engane! 
Não deixe o inimigo te manipular. Não deixe que o pecado entre 
em sua família através de seus atos. Na Bíblia temos o exemplo 
de Acã (Josué 7), que por causa de sua desobediência, ele e sua 
família foram apedrejados e queimados. Ele, através de seus atos, 
levou o pecado para dentro de sua casa, para sua família. Por isso, 
devemos seguir os ensinamento de nossos pais e dar um bom 
exemplo de vida cristã, mesmo que isso nos torne “caretas”!

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para que os ensinamentos de nossos pais jamais sejam 
esquecidos. Para que o pecado não entre em nossa família através 
de nossos atos. Para que sejamos mais dedicados com nossa fé. 

DEVOCIONAL | DIA 22
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DINÂMICA | A PRESSÃO

• Material: 10 bexigas
• Dividam a turma em 02 grupos
• Para o grupo 01, orientem para fazer um círculo e distribuam 

05 bexigas, peçam para que encham e em seguida eles devem 
escrever nos balões valores positivos que a família ensina para os 
filhos.

• Para o grupo 02, orientem também para fazer um círculo e 
distribuam 05 bexigas, peçam para que encham e em seguida 
eles devem escrever nos balões o que os colegas ensinam de 
negativo.

•  Depois, o grupo 01 deve fazer um círculo que não deixe brecha. 
Os balões devem ficar dentro do círculo e os componentes vão 
defender seus valores, não deixando que pessoas do grupo 02 
penetrem e/ou coloquem outras bexigas com outros valores.

• O grupo 02 deve fazer um círculo ao redor do grupo 01. Seu 
objetivo é romper o círculo do grupo 01 e colocar outras bexigas 
com valores diferentes.

• Depois da realização dessa atividade, pergunte:
O que podemos tirar de lição com esta atividade?
Como foi o ataque e a defesa dos dois grupos?
Quais as dificuldades para defender os valores?
Como o grupo 01 se sentiu pressionado pelo grupo 02?
• Depois, peçam para que eles leiam quais os valores do grupo 

01 (família) e do grupo 02 (amigos).
• Para finalizar, enfatizem a importância do tempo que os pais 

precisam ter para dialogar com seus filhos, como também a 
importância do envolvimento do jovem crente com os trabalhos 
da igreja, específicos para sua faixa etária.

CONCLUSÃO

Refletir sobre a importância do diálogo na família, o ensino de 
valores cristão no lar e na Igreja, em oposição à pressão dos 
colegas não crentes.
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EU CUIDO DA MINHA SAÚDE
Texto bíblico

“Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema o Senhor 
e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos 

ossos.”  (Provérbios 3.7-8 )

PALAVRA DO PROFESSOR

Temos que cuidar da nossa saúde! Cuidar da saúde significa comer 
direitinho, praticar esportes e beber água sim. Mas não é só isso. 
Quando evitamos fazer coisas ruins também estamos cuidando 
do nosso corpo. Temos que fazer o que o nosso Deus nos ensina 
na Bíblia: sermos bonzinhos, fugir do mal, ajudar os outros, falar 
coisas boas, não falar mentiras, não brigar e isso fará com que o 
nosso corpo fique feliz e saudável também! 

MOTIVO DE ORAÇÃO

Você tem cuidado da sua saúde? Então vamos orar para sempre 
cuidarmos do nosso corpo e da nossa alma?

DEVOCIONAL | DIA 23
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OBEDECER O SENHOR FAZ BEM
Texto bíblico

“O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o 
espírito oprimido resseca os ossos.” ( Provérbios 17.22)

PALAVRA DO PROFESSOR

Já percebeu que quando você faz o que o Senhor ensina você fica 
mais feliz? Pois é, quando andamos no caminho do Senhor nosso 
coração se alegra e tudo fica melhor. Porém, quando fazemos algo 
que entristece o coração de Deus, isso também nos faz muito mal 
e ficamos tristes. A tristeza nos faz ficar doentes e isso não é bom. 
Devemos ter o coração alegre para termos o corpo saudável. 

MOTIVO DE ORAÇÃO

Vamos orar para andarmos no caminho certo e termos o coração 
feliz? Vamos pedir a Deus para cuidar dos nossos corações e dos 
nossos corpinhos?

Ele ficará muito feliz com isso!

DEVOCIONAL | DIA 24
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ORAR É BOM!
Texto bíblico

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus 

maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os 
seus pecados e sararei a sua terra.” (2 Crônicas 7.14)

PALAVRA DO PROFESSOR

Orar é falar com Deus. E isso é a coisa mais importante que 
podemos fazer. Você conhece alguém importante? Alguém difícil 
de se encontrar? Tipo um músico, um ator de TV, ou mesmo um 
famoso jogador de Futebol? Deve ser difícil falar com ele, não é 
mesmo?
Imagina Deus? Será que é difícil falar com Deus? Ele deve estar 
tão ocupado que talvez nem consiga um tempo para nós no seu 
atarefado dia! Claro que não!
Mesmo sendo Deus, o Rei do universo e criador de todas as coisas, 
a Bíblia nos diz que devemos e podemos falar com Ele todos os 
dias, sobre qualquer assunto, que Ele nos ouve! E se somos povo 
Dele, devemos saber que temos de falar com Ele todos os dias!

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para que você ore 
mais! Isso mesmo! Ore 
para que você tenha mais 
e mais vontade de orar, 
de falar com Deus! Ore 
para que você tenha Jesus 
como seu grande amigo!

DEVOCIONAL | DIA 25
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DEVOCIONAL | DIA 20

COMO DEVO ORAR?
Texto bíblico

“E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque 
gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das 
praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos 
digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, 
quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, 
orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê 

em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs 
repetições, como os gentios; porque presumem que pelo 
seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, 

a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes 
necessidade, antes que lho peçais.” (Mateus 6.5-8)

PALAVRA DO PROFESSOR
Sabemos da importância de orar, mas como devemos orar? 
Já viu gente que fala muito? Que é muito insistente? Você já foi 
assim com seus pais ou avós? Fica pedindo uma coisa, repetindo 
até cansar? “Me dá um brinquedo, me dá um brinquedo, me dá 
um brinquedo!!!”.
Deus fala que não precisamos ficar repetindo uma “ladainha”. 
Deus nos diz que podemos entrar no nosso quarto e em nossa 
cama podemos orar. Ele nos ouve.
Nem precisamos orar para os outros verem e ficar nos exibindo!
Deus nos ouve por causa de Jesus! Imagina um amigo que 
conhece um grande e famoso artista ou jogador de futebol! Jesus 
é o Filho de Deus, e fala com Deus sobre as nossas necessidades 
e Ele sabe de todas elas!
Vamos falar com Deus?

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para que você conheça mais e mais da Bíblia e ore sobre um 
assunto que seja só seu! Entre você e Deus. Qual é o seu motivo 
de oração de hoje?

DEVOCIONAL | DIA 26
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DEVOCIONAL | DIA 27

PERSEVERANÇA
Texto bíblico

“Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando 
para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo 

prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” 
(Filipenses 3.13-14)

PALAVRA DO PROFESSOR 
Para a maioria das pessoas, a ‘corrida da vida’ não é  de curta 
distância, mas, sim, de longa. É importante que o cristão tenha 
energia e perseverança. Temos de correr com perseverança até o 
final, mesmo que muitos nos aconselhem a desistir. No caminho 
sobrevém a indiferença e a preguiça, que constituem obstáculos. 
Por isso, é muito fácil perdermos o alvo de vista, deixando de olhar 
para o Senhor Jesus, o Autor e consumador da nossa fé. O mistério 
da perseverança é: olhar para Jesus! É Ele que nos concede a 
força necessária, sendo o nosso maior exemplo, pois perseverou 
até o fim (e o fim dEle era a cruz). Agora, Ele está ao lado de Deus. 
É todo-poderoso e está pronto a nos ajudar a não desanimar. A 
palavra de Deus e a oração sempre devem ser auxílio para nós. 
Faça como Jesus, permaneça no seu propósito até o fim, não 
importando se você é pequeno, se aparentemente tem pouco a 
fazer pelo Senhor Jesus. Lembre-se: O importante é perseverar, 
não desistir dos seus sonhos. Tudo que começar a fazer, faça até o 
fim e faça sempre o seu melhor. Tudo que for fazer coloque diante 
do Senhor e peça para Ele te ajudar e se esforce, faça a sua parte. 
No final está a glória da Casa do Pai, a presença eterna do Senhor 
Jesus e a “coroa da justiça” – o prêmio!

MOTIVO DE ORAÇÃO 
Para que possamos viver na dependência e direção do Senhor. Ele 
sabe o que é melhor para nós. Vamos pedir que Ele nos dê forças 
para realizar tudo que precisamos, que Ele nos ajude a cuidar do 
nosso corpo e mente. Estudando, nos alimentando bem, fazendo 
atividade física, lendo a Bíblia e orando sempre. Para que façamos 
sempre o nosso melhor, que consigamos concluir tudo que 
começarmos e que dediquemos tudo a Ele.
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DEVOCIONAL | DIA 28

AGRADECER
Texto bíblico 

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto...” 
(Tiago 1.17a)

PALAVRA DO PROFESSOR 

Todas as coisas procedem de Deus, do nosso Pai que está no céu 
e sempre cuida de nós. Parece que as coisas que nós temos vêm 
do papai e da mamãe. Mas, na verdade, é Deus quem dá tudo. De 
onde vêm todas as coisas boas que temos? De Deus. Temos de 
lembrar de Sua bondade todos os dias. Muito mais importante, 
porém, é o que Deus fez por nós quando deu o dom mais elevado 
e mais precioso que Ele tinha: o Seu Filho amado!
Porque Deus fez isso? Ele deu Seu filho para salvar-nos de nossos 
pecados. Temos de agradecer, acima de tudo, por isso! Se você já 
sabe que o Senhor Jesus morreu por você e que Ele perdoou os 
seus pecados, agradeça a Deus diariamente por isso.
Para fazer o trigo crescer, Deus “só precisa dizer uma palavra”. Mas 
quanto Lhe custou dar o Seu Filho amado para sofrer na cruz do 
Calvário por causa de nossos pecados! Não podemos entender 
a profundidade desse dom de Deus, mas podemos aceitá-Lo e 
agradecer-Lhe por isso! Você 
já fez isso?

MOTIVO DE ORAÇÃO 

Vamos pedir ao Senhor para 
nos ajudar a ser bons amigos 
para Ele.  E vamos agradecer a 
Jesus  por ser um bom amigo 
que cuida de nós. 
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DEVOCIONAL | DIA 29

O QUE EU QUERO SER QUANDO 
CRESCER?

Texto bíblico 

“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo 
dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, 

na pureza.”(1 Timóteo 4.12)

PALAVRA DO PROFESSOR

Esta é uma pergunta que sempre me fiz. Hoje sei que posso ser 
o que quiser. Mas nada pode me agradar mais do que servir ao 
Senhor. Servir a Deus através dos homens. Nada pode ser mais 
libertador que ter paz. Paz de andar reto, paz em estar sozinha. 
Sim, pois quem é feliz é feliz até quando está “sozinho” porque 
sabe que na verdade nunca estará realmente sozinho.
Há muitas dúvidas: profissão, casamento, filhos... escolha ser 
aquela pessoa que inspira as outras e, certamente, fará excelentes 
escolhas. Este deve ser seu propósito. Inspirar pessoas a amarem 
Jesus, não só com palavras mas com boas atitudes. Peça direção 
de Deus e esteja bem atento para entender o que Ele quer.
Influencie pessoas, viva sua vida para agradar a Deus. Demonstre 
sua fidelidade e amor em pequenos gestos: faça do “bom dia” uma 
injeção de ânimo. Seja grato até por coisas que você considera 
pequenas (como uma saída  para o parquinho), pois elas só 
aconteceram porque Deus permitiu. As lutas virão, mas com Cristo 
no barco, o barco chega ao destino. Pode ter certeza!!!

MOTIVO DE ORAÇÃO

Ore para ser luz. Peça sabedoria 
ao falar e agir. Peça força para 
mudar suas atitudes.
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DEVOCIONAL | DIA 30

O QUE EU QUERO SER QUANDO 
CRESCER

Texto bíblico

“Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua 
mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem 

os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles 
contentamento.” (Eclesiastes 12.1)

PALAVRA DO PROFESSOR

As ofertas do mundo são tentadoras. Mas, e aí? Chega uma hora 
em que teremos que fazer escolhas: caminhar com Jesus ou 
mergulhar naquilo que o mundo oferece.  Não é uma escolha fácil, 
mas Jesus não disse que seria. Ele nos prometeu salvação plena, 
liberdade, não facilidade.

A Bíblia nos  mostra vários exemplos de pessoas que desobedeceram 
a Deus. Jonas é uma delas. Deus o mandou ir para a cidade de 
Nínive e lá foi ele, teimoso e medroso para Társis. Achava que o 
povo de Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Mas o ponto 
central foi sua desobediência. Por fim, acabou fazendo a vontade 
de Deus, mas depois de muito sofrimento.

Quando crescer, queira ser servo de Jesus, obedeça! Não queira 
ser escravo do mundo. Jesus é graça, é amor, é paz mesmo no 
meio da tempestade.

MOTIVO DE ORAÇÃO

O que você quer ser quando crescer? Peça a Deus um coração 
servo, obediente. Você tem dificuldade em obedecer seus pais? 
Tente, ore, leia a Bíblia. Alimente-se da palavra de Deus. 
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