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01
SÓ EXISTE UM ÚNICO DEUS A 
QUEM DEVO AMAR E SERVIR

Versículo: “Não terás outros deuses 
diante de mim.” (Êxodo 20.3)

Oração: Senhor Jesus, Tu és o 
único Deus da minha vida. Não há 
outro deus além de Ti. Eu te amo 
de todo o meu coração, de toda 
minha mente e com toda a minha 
força. Eu adoro somente o Senhor 
Deus. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Brincar de “batata-
-quente”. Mas ao invés de falar “ba-
tata-quente” dizer “Jesus é bom”. 
Em quem parar o objeto, a pessoa 
deve fazer um elogio para Jesus. 
Ex.: Jesus é o único Deus, Jesus é 
lindo, Jesus é digno, Jesus é amor.
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Versículo: “Em ti me alegrarei e salta-
rei de prazer; cantarei louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo.” (Salmo 9.2)

Oração: Senhor Jesus, Tu és o 
motivo da minha alegria. Tu és a 
fonte de amor. Eu quero me ale-
grar todos os dias na sua presença. 
Eu Te adoro e louvo o Teu nome. O 
Senhor Deus me faz tão bem. Em 
nome de Jesus. Amém.

Atividade: Dançar a música “Pula, 
Pula” (Aline Barros).

Versículo: “Meu Deus suprirá todas 
as vossas necessidades segundo as 
suas riquezas na glória em Cristo 
Jesus.” (Filipenses 4.19) 

Oração: Senhor Deus, eu confio 
em Ti. Hoje, oro por aquilo que a 
minha família e eu precisamos. 
Que não falte o alimento, as 
roupas e o sapatos. Que eu tenha 
pra mim e pra doar pra quem pre-
cisa. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Doar um quilo de 
alimento ou mais. Se sua Igreja dis-
tribui Cesta Básica leve pro Minis-
tério responsável. Se não tiver pro-
cure um posto de arrecadação.

02
JESUS É A ÚNICA FONTE DE 

AMOR E ALEGRIA VERDADEIRA

03
DEUS SUPRE TODAS 

AS MINHAS NECESSIDADES
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04
NÃO TENHO ÍDOLO NO MEU CORAÇÃO, 

NEM DIANTE DOS MEUS OLHOS.

Versículo: “Não farás para ti 
imagem esculpida, nem figura 
alguma do que há em cima no céu, 
nem em baixo na terra, nem nas 
águas debaixo da terra.” (Êxodo 20.4) 

Oração: Senhor Jesus, no meu 
coração só o Senhor é Deus. Não 
adoro pessoas ou objetos. Mas 
amo a Sua presença. Que eu viva 
sempre para Te honrar e servir. 
Em nome de Jesus. Amém. 

Atividade: Fazer um dia ou 6h de 
jejum de vídeo-game, whatszap, 
youtube ou televisão. Pais, expli-
quem pra criança o que é jejum, e 
faça atividades juntos no lugar do 
que foi retirado, adorem, orem, 
leiam a Bíblia, brinquem.
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Versículo: “Não tomarás o nome do 
Senhor teu Deus em vão; porque o 
Senhor não terá por inocente aquele 
que tomar o seu nome em vão.” 
(Êxodo 20.7)

Oração: Senhor Jesus, Seu nome é 
precioso. Seu nome é Poderoso 
para salvar, para curar e para liber-
tar. Peço perdão por todas as 
vezes que usei Seu nome de uma 
forma errada. Seu nome é exalta-
do na terra e nos céus. Em nome 
de Jesus. Amém.

Atividade: Fazer um anagrama 
com o nome JESUS. Por exemplo: J 
– justiça, E – exaltado, S – sustento, 
U – único, S – salvador

Versículo: “Lembra-te do dia do sábado, para o santi-
ficar. Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho; 
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse 
dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, 
nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o 
teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas 
portas. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, 
o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descan-
sou; por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o 
santificou.” (Êxodo 20.8-11)

Oração: Senhor Deus, agradecemos pelo traba-
lho da família e pelos estudos na escola. Que eu 
sempre separe um dia de descanso para ter um 
corpo e uma mente saudável. Em nome de Jesus. 
Amém.

Atividade: Passear numa praça, parque, sítio ou 
zoológico (se houver na sua cidade). Escolha um 
lugar que seja possível contemplar a natureza.

05
O NOME DE JESUS 

É PRECIOSO

06
O DIA DO 
DESCANSO
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07
EU CUIDO BEM 
DOS MEUS PAIS

Versículo: “Honra a teu pai e a tua 
mãe, para que se prolonguem os teus 
dias na terra que o Senhor teu Deus te 
dá.” (Êxodo 20.12)

Oração: Senhor Deus, eu amo os 
meus pais. Que eu cuide bem 
deles hoje e quando forem velhi-
nhos eu cuide melhor ainda. 
Nunca deixando eles se sentirem 
sozinhos. Dê para eles muita 
saúde. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Hoje, vamos fazer algo 
para nossos pais. Você pode lavar 
a louça, fazer uma massagem nos 
pés e nas mãos, varrer o quintal, 
arrumar a cama, dar um colo e 
fazer carinho no cabelo, etc.
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Versículo: “Filhos, em tudo obedecei a vossos 
pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor.” (Co-
lossenses 3.20)

Oração: Senhor Deus, peço perdão por 
todas as vezes que desobedeci os meu pais. 
Eu quero obedecer meus pais até quando 
eles não estão perto. Em nome de Jesus. 
Amém.

Atividade: Pedir perdão para os pais por 
toda desobediência. Fazer a lista de combina-
dos e recompensa. (Pais façam uma lista dos 
combinados com a criança, para que ela 
compreenda os limites). Exemplo: dormir às 
21h, acordar às 8h, escovar os dentes após as 
refeições, participar de todas as atividades 
na escola e na Igreja, arrumar a cama, fazer 
as tarefas da escola antes de brincar, etc.

Versículo: “Não matarás.” (Êxodo 
20.13)

Oração: Senhor Deus, a vida é um 
presente Teu para nós. Que eu 
cuide muito bem das pessoas, dos 
animais, de toda a natureza. Em 
nome de Jesus. Amém.

Atividade: Pedir perdão para os 
irmãos por todas as vezes que 
brigaram. Lavar os recipientes de 
comida e casinha dos animais de 
estimação se tiver, combinar com 
os pais o banho dos animais de 
estimação. Verificar se a vacina 
está em ordem. Não falar pala-
vrões ou xingamentos.

08
EU OBEDEÇO 

MEUS PAIS

09
EU PRESERVO A VIDA DAS 
PESSOAS E DA NATUREZA
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10
EU SOU BOM 

PARA AS PESSOAS

Versículo: “Antes sede bondosos uns para 
com os outros, compassivos, perdoando-
-vos uns aos outros, como também Deus 
vos perdoou em Cristo.” (Efésios 4.32)

Oração: Senhor Deus, que eu faça o 
bem para as pessoas, especialmente 
para as pessoas da minha família. Em 
nome de Jesus. Amém.

Atividade: Cantar a música abaixo, 
usando a melodia da música Marcha 
Soldado:

“Mau testemunho e palavrão
Mentira e fofoca não é comigo não

Por favor, obrigado
Eu posso te ajudar
São palavras boas
De ouvir e de falar”
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Versículo: “Não adulterarás.” (Êxodo 20.14)

Oração: Senhor Deus que eu seja sempre fiel 
a Ti e aos meus pais. Que eu me guarde para 
o meu marido/minha esposa todos os dias 
da minha vida. Quando eu casar no futuro e 
tiver a minha família que eu seja sempre fiel 
a eles. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Fazer o desenho da família e 
escrever a palavra FIDELIDADE.

Versículo: “Não roubarás.” (Êxodo 
20.15)

Oração: Senhor Deus, peço 
perdão por todas as vezes que 
peguei ou desejei algo que perten-
cia a outra pessoa. Que eu seja feliz 
com aquilo que tenho e trabalhe 
por aquilo que quero. Em nome de 
Jesus. Amém.

Atividade: Confessar se já roubou-
/pegou algo de alguém. Pais sejam 
sábios neste momento. Caso tenha 
acontecido, orientar a criança a 
devolver, resistir ao desejo de 
pegar o que é do outro, ser conten-
te pelo que tem e trabalhar pelo 
quer ter.

11
EU SOU FIEL

12
EU SOU HONESTO
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13
EU AJUDO 

AS PESSOAS

Versículo: “Dá a quem te pedir, e 
não te desvie daquele que quiser que 
lhe emprestes.” (Mateus 5.42)

Oração: Senhor Deus, que eu 
sempre tenha condições de ajudar 
aqueles que estão passando por 
momentos difíceis. Que as pesso-
as tenha onde morar, comida e 
roupas. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Separar roupas e brin-
quedos para doação. Levar a um 
posto de arrecadação ou para a 
Igreja, caso tenham este trabalho 
social.
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Versículo: “Não dirás falso testemu-
nho contra o teu próximo.” (Êxodo 
20.16)

Oração: Senhor Deus, peço 
perdão pelas vezes que falei uma 
mentira sobre alguém, prejudican-
do essa pessoa. Que eu sempre 
fale a verdade. Em nome de Jesus. 
Amém.

Atividade: Assistir JUNTO COM A 
CRIANÇA o desenho Superbook 
“Os Dez Mandamentos”, disponí-
vel em: https://www.youtube.-
com/watch?v=66NRqZBXtNo; ou 
para crianças menores de 6 anos: 
Amigãozão: A Abelhuda disponível 
em: https://www.youtube.com/wa-
tch?v=d7TX6hReShY 

Versículo: “Irmãos, não falai mal uns 
dos outros.” (Tiago 4.11)

Oração: Senhor, que eu fale coisas 
boas sobre as pessoas. Se eu não 
tiver nada de bom que eu não fale 
mentiras ou fofocas. Em nome de 
Jesus. Amém.

Atividade: Desenhar um coração e 
escrever o fruto do Espírito dentro: 
amor, alegria, paz, paciência, 
benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio.

14
EU FALO 

SEMPRE A VERDADE

15
EU FALO BEM 
DAS PESSOAS
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16
SOU GRATO POR 

TUDO QUE TENHO

Versículo: “Não cobiçarás a casa do 
teu próximo, não cobiçarás a mulher 
do teu próximo, nem o seu servo, nem 
a sua serva, nem o seu boi, nem o seu 
jumento, nem coisa alguma do teu 
próximo.” (Êxodo 20.17)

Oração: Senhor Deus, agradeço 
por minha família, por minha casa, 
meus amigos, minha escola. Tudo 
o que o Senhor me deu é muito 
bom e me traz muita alegria. Em 
nome de Jesus. Amém.

Atividade: Desenhar a casa e a 
escola.
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Versículo: “Porque nada trouxe para este mundo, 
e nada podemos daqui levar; tendo, porém, alimen-
to e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas 
os que querem tornar-se ricos caem em tentação e 
em laço, e em muitas concupiscências loucas e 
nocivas, as quais submergem os homens na ruína e 
na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de 
todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram 
da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas 
dores.” (1 Timóteo 6.7-10)
Oração: Senhor Deus, retira do meu coração 
toda a inveja. Também devo ficar feliz quando 
as outras pessoas são abençoadas por Ti e 
conquistam suas coisas. Obrigada por quem 
eu sou em Ti. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Assistir JUNTO COM A CRIANÇA o 
desenho Kingdom Chums: Os Primeiros dos 
Dez Mais, disponível em: https://www.youtu-
be.com/watch?v=7C866tzKrjk 

Versículo: “E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará 
os vossos corações e os vossos pensa-
mentos em Cristo Jesus.”   (Filipenses 
4.7)

Oração: Senhor Deus, guarde o 
meu coração do mal. Retira toda 
tristeza e ódio do meu pequeno 
coração. Eu perdoo todos aqueles 
que me deixaram triste ou com 
raiva. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Escrever ou desenhar 
num papel tudo o que deixa triste 
ou com raiva. Em seguida, orar e 
rasgar o papel. Deus, leve embora 
toda a tristeza e a raiva. Em nome 
de Jesus. Amém.

17
SOU GRATO POR 
TUDO QUE SOU

18
EU QUERO TER UM CORAÇÃO 

IGUAL AO DE JESUS
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19
EU QUERO TER A MENTE 

IGUAL A DE JESUS

Versículo: “Assim sendo, estai com a 
mente preparada, prontos para agir; 
alertas, depositai toda a vossa espe-
rança na graça que vos será outorga-
da na plena revelação de Jesus Cristo.” 
(1 Pedro 1.13)

Oração: Senhor Deus, que a 
minha mente tenha pensamentos 
bons e de paz. Que eu tenha von-
tade de fazer a Sua Obra, ir à 
Igreja, participar do Culto, orar, ler 
a Bíblia, ser bondoso(a), de louvar. 
Cura minha mente de experiên-
cias ruins que eu tive e me traga 
boas memórias e esperança de 
um ótimo futuro. Em nome de 
Jesus. Amém.

Atividade: Desenhar a profissão 
que deseja ser no futuro.
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Versículo: “Portanto, enquanto 
temos oportunidade, façamos o bem 
a todos, especialmente aos da família 
da fé.” (Gálatas 6.10)

Oração: Senhor Deus, que eu me 
esforce para obedecer e agradar 
os meus pais. E, que eles reconhe-
çam meu esforço e que sou ainda 
uma criança. Em nome de Jesus. 
Amém.

Atividade: Tirar uma selfie da 
família e publicar no facebook: 
#EuOroComMeusFilhos2019. Este 
registro é muito importante para 
nós. 

Versículo: “Há muito que o Senhor 
me apareceu, dizendo: Porquanto 
com amor eterno te amei, por isso 
com benignidade te atraí.” Jeremias 
31:3

Oração: Senhor Deus obrigada por 
me amar. Que eu tenha sempre 
experiências profundas com o 
Senhor. Uma amizade cheia de his-
tórias lindas pra eu contar.

Atividade: Cantar a música Ele Me 
Ama (Diante do Trono) ou Amor de 
Deus (Vaneyse)

20
MINHA FAMÍLIA 

É ESPECIAL

21
EU SOU MUITO IMPORTANTE 

PARA DEUS
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22
O ESPÍRITO SANTO 
ENSINA A VERDADE

Versículo: “Mas o Advogado, 
o Espírito Santo, a quem o Pai 
enviará em meu Nome, esse 
vos ensinará todas as verdades 
e vos fará lembrar tudo o que 
Eu vos disse.” (João 14.26)

Oração: Senhor Deus, me 
ensina a Tua verdade. Que 
eu possa ver o mundo e 
saber separar  a verdade da 
mentira. E, escolher andar 
conforme o Espírito Santo. 
Em nome de Jesus. Amém. 

Atividade: Brincar de ver-
dadeiro ou falso. Faça per-
guntas bíblicas ou pessoais, 
cuja a reposta seja verdadei-
ro ou falso.
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Versículo: “E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, 
da justiça e do juízo: do pecado, porque não crêem em mim; da 
justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, 
porque o príncipe deste mundo já está julgado.” (João 16.8-11)

Oração: Senhor Deus, que o Espírito me mostre agora tudo 
aquilo que eu faço e é desobediência. Que eu Te agrade em 
todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Transformação de Cores. Material: ½ repolho 
roxo, 500mL água, peneira, 1 limão, 1 copo transparente. 
Procedimento: 1) pique o repolho e o cozinhe em água 
fervente durante 15 minutos. 2) retire do fogo e aguarde até 
que a água fique totalmente fria. 3) quando a água estiver 
totalmente fria, utilizando a peneira, separe a água do repo-
lho. 4) Coloque água no copo e esprema o limão. 5) Aguarde 
e veja a mudança de cor da água. Observação: Esta experi-
ência deve ser feita por um adulto. Prepare o cozimento do 
repolho com antecedência. Para apenas colocar o limão com 
a criança observando. O objetivo é mostrar que o Espírito 
Santo pode transformar com a verdade.

Versículo: “Porque Deus conduzirá a Juízo tudo 
quanto foi realizado e até mesmo o que ainda 
está escondido; quer seja bem, quer seja mal.” 
(Eclesiastes 12.14)

Oração: Senhor Deus, um dia eu vou te 
encontrar pessoalmente no Céu. Que eu 
seja fiel a Ti até esse dia chegar. E correndo 
eu vou te abraçar e dizer: Eu Te amo. Em 
nome de Jesus. Amém

Atividade: Experiência - Separados do 
Pecado. Material: água, orégano e detergen-
te. Num prato transparente fundo colocar 
água. Em seguida, colocar 1 colher de sopa 
de orégano. No dedo indicador passar o 
detergente. Coloque o dedo no meio do 
prato. O orégano se afastará do dedo. A 
água representa nossas vidas, o orégano o 
pecado e o detergente o Espírito Santo que 
convence do pecado, da justiça e do juízo.

23
O ESPÍRITO SANTO CONVENCE 

DO PECADO

24
O ESPÍRITO SANTO 

CONVENCE DO JUÍZO
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25
O ESPÍRITO SANTO CAPACITA 

PARA O MINISTÉRIO

Versículo: “Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há 
diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em 
todos.  A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o 
proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da 
sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; a 
outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os 
dons de curar; a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a 
outro o dom de discernir espíritos; a outro a variedade de línguas; e 
a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito 
opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um 
como quer.” (1 Coríntios 12.4-11)

Oração: Senhor Deus, eu quero Te servir. Me capacita para os 
ministérios da Tua Igreja. Eu quero também os dons espiritu-
ais e crescer na fé. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Veja como você e sua família podem ajudar na 
Igreja este final de semana. Varrendo a sala, recolhendo os 
copos, dando uma oferta especial, lavando banheiro, recep-
cionando as pessoas, ajudando no lanche das crianças, etc.
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Versículo: “Deus é o justo juiz! Deus 
que demonstra, a cada dia, seu extre-
mo zelo.” (Salmo7.11)

Oração: Senhor Deus, Tu és 
sempre justo. Eu quero aprender 
a separar as coisas justas das 
injustas. Ser honesto em todos 
tempo. Em nome de Jesus. Amém.

Atividade: Brincar do Jogo da 
Memória. Cantar a música Deus é 
Deus (Danilo Marçal)

Versículo: “E, tendo orado, moveu-se 
o lugar em que estavam reunidos; e 
todos foram cheios do Espírito Santo, e 
anunciavam com ousadia a palavra 
de Deus.” (Atos 4:31)

Oração: Senhor Deus, batiza-me 
com o Teu fogo. Que eu pregue a 
Tua Palavra com ousadia e conte a 
todos a história de Jesus Cristo. Em 
nome de Jesus. Amém.

Atividade: Compre um pacote 
“sparklers” e divirtam-se em famí-
lia. Tenham muito cuidado!!! 
Sparklers é uma vareta que acende 
a ponta e sai faísca, usada em casa-
mentos e aniversários. Encontrada 
em loja de material para festas.

26
O ESPÍRITO SANTO 

CONVENCE DA JUSTIÇA

27
O ESPÍRITO SANTO É 

COMO O FOGO
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28
O ESPÍRITO SANTO É 

COMO O VENTO

Versículo: “Então ele me disse: Profe-
tiza ao fôlego da vida, profetiza, ó 
filho do homem, e dize ao fôlego da 
vida: Assim diz o Senhor Deus: Vem 
dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e 
assopra sobre estes mortos, para que 
vivam.” (Ezequiel 37.9)

Oração: Senhor Deus, eu não 
posso vê-lo. Mas posso senti-Lo. É 
como o vento, não vejo mas sinto 
o seu toque. Quero sentir sempre 
Sua doce presença. Em nome de 
Jesus. Amém.

Atividade: Fazer uma pipa e brin-
car. Nas lojas de R$1,99 vende a 
pipa pronta. Cantar uma canção 
sobre o Espírito Santo.
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Versículo: “Aquele que esquadrinha 
os corações sabe qual é a intenção do 
Espírito: que ele, segundo a vontade 
de Deus, intercede pelos santos.” 
(Romanos 8.27)

Oração: Senhor Deus, todas as 
coisas cooperam para o bem 
daqueles que te amam. Espírito 
Santo ore por mim segundo a 
vontade de Deus.

Atividade: Pergunte os pedidos 
de oração de cada membro da sua 
família (pai, mãe e irmãos) escre-
va-os e ore por eles até o final da 
Campanha.

Versículo: “Do mesmo modo 
também o Espírito nos ajuda na 
fraqueza; porque não sabemos o que 
havemos de pedir como convém, mas 
o Espírito mesmo intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis.” (Roma-
nos 8.26)

Oração: Senhor Deus, me dê 
forças para obedecer, saúde para 
brincar e estudar, alegria para 
louvar e engrandecer o Teu nome. 
Que eu viva e ande pelo Teu Espíri-
to Santo. Em nome de Jesus. 
Amém.

Atividade: Brincar de cabo de 
guerra ou queda de braço. Cantar 
a música “Eu li na Bíblia” (Aline 
Barros)

29
O ESPÍRITO SANTO 

ORA POR MIM

30
O ESPÍRITO SANTO 

ME FORTALECE
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Versículo: “Ora, o Deus de esperança vos encha de todo 
o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperan-
ça pela virtude do Espírito Santo.” (Romanos 15.13)

Oração: Senhor Deus, que eu possa experimentar 
o Teu amor e o Teu poder. Conhecer a Bíblia e o Teu 
poder para não errar. Ser cheio da Sua presença 
todos os dias. A Tua presença é gostosa igual 
bombom. Em nome de Jesus. Amém

Atividade: Faça uma receita de bombom de bola-
cha de maisena (Ingredientes: um pacote de bola-
cha de maisena, um lata de leite condensado, 1 
colher de margarina e 4 colheres de chocolate em 
pó). Bater as bolachas de maisena no liquidificador, 
depois de trituradas colocar num recipiente. Sepa-
radamente preparar uma receita de brigadeiro. 
Depois de pronto acrescentar a farinha de bolacha. 
Enrolar a massa e colocar na geladeira.
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