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QUERIDOS PAIS OU RESPONSÁVEIS,
O objetivo desta Campanha é motivar a devocional diária na vida das
crianças. Esperamos que este não seja o único mês do ano que isto ocorra. Mas que a família ensine a criança a buscar a Deus todos os dias.
“Falhar na oração é falhar completamente.” Wesley Duewel.
As devocionais são bem simples e fáceis de aplicar. É apenas um norteador. Vocês podem adaptar conforme a idade. Acrescentando ou simplificando. Existem excelentes materiais de devocionais infantis disponíveis
no mercado para auxilia-los na continuidade destas devocionais. Porém,
nada como o infalível e maravilhoso Espírito Santo para direcioná-los neste momento de qualidade com seus filhos.
A devocional é composta de uma declaração, um versículo bíblico, uma
oração e uma atividade. Todas relacionadas com o tema do dia.
Recomendamos que repita algumas vezes a declaração com a criança.
Você pode usar gestos para melhor fixação.
Utilize a Bíblia pra ler o versículo do dia independente da idade da criança. Se a criança já sabe ler, ensine-a encontrar os versículos.
Para o momento da oração ajoelhem-se e façam o gesto de mãos oração.
A criança pode orar livremente ou ler/repetir a oração sugerida.
Chegou o momento da atividade. Sempre intencional e relacionada com
o tema. As atividades são variadas proporcionando momentos de qualidade com Deus, com a família ou com a Igreja.
Que sejam momentos devocionais em família dinâmicos e alegres na presença de Deus.
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DIA 01

MEU CORAÇÃO É UMA CASINHA...
VERSÍCULO:
“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu
Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.” (João 14:23)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, meu coração é sua casa. Eu te amo. Vem morar no meu coração. Eu peço perdão pelos meus pecados. Lava o meu coração com a
água da salvação. Quero sempre meu coração limpinho pra Jesus morar.
Amém.
ATIVIDADE:
Desenhar uma casinha em formato de coração e cantar a música “Casinha de Jesus” da cantora Aline Barros disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ALKjiOPGma4

DIA 02

MINHA CASA, UMA CASA DE INSTRUÇÃO!
VERSÍCULO:
“Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de
forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. (Romanos 15:4)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu te agradeço por ter escrito a Bíblia. É o melhor livro do
mundo. Ela me ensina como amar de verdade. Nela aprendo sobre o Seu
amor por mim e por todas as pessoas do mundo. Que eu leia a Bíblia
todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Pegue uma Bíblia e ensine seu filho sobre a divisão da Bíblia em Antigo e
Novo Testamento. Que a palavra Bíblia significa livros e que ela é formada por 66 livros. Explique que está organizada em capítulos e versículos.
Se você tem criança e ela ainda não tem uma Bíblia, faça este investimento com urgência. Para crianças menores existem Bíblias de tecido,
plástico ou papel duro para que possam manusear sem rasgar. Para
crianças que já sabem ler comprem uma Bíblia com letra grande e uma
caixa de giz de cera para irem colorindo os versículos que tocaram seu
pequeno coração. Cantem a música sobre os livros da Bíblia, do Ministério 3 Palavrinhas, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C7gZw6Qr2sw

DIA 03

MINHA CASA, UMA CASA DE ORAÇÃO!
VERSÍCULO:
Versículo: “Orem continuamente.” (1 Tessalonicenses 5:17)
ORAÇÃO:
Senhor Deus me ensina a orar. Coloca no meu coração o desejo de conversar contigo todos os dias. Tenho que ter um momento separado para
o nosso encontro. Orar é conversar com Jesus. Eu quero conversar com
o Senhor todos os dias. Pois Jesus é meu amigo. Amém.
ATIVIDADE:
Segue abaixo a imagem do relógio de oração. Imprimir e colorir. Em seguida, faça todas as partes do relógio de oração.

DIA 04

EM CASA COM JESUS!
VERSÍCULO:
“Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (João
16.33)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, faz tanto tempo que esta pandemia começou. Sinto falta
da escola e da Igreja, da família e dos amigos. Mas, sei que durante este
tempo todo estou em casa com Jesus. Obrigado por cuidar de mim e da
minha família. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Brincar de “casinha” ou “acampar”, montar uma barraquinha/casinha
com lençol. Meninos e meninas gostam muito desta brincadeira. Cantar
a música EM CASA COM JESUS, de autoria dos nossos irmãos Nelson e
Ana Letícia Junker da Igreja Metodista em Poços de Caldas disponível
em: https://youtu.be/n4mSrHxWuGE

DIA 05

MINHA CASA, UMA CASA ADORAÇÃO!
VERSÍCULO:
“Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento, obra
do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o consoante
a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o
com címbalos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” (Salmos 150)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu Te louvor por quem Tu és. Um Pai amoroso e bondoso.
Eu Te louvo por tudo o que o Senhor faz. Deus grandioso, maravilhoso,
lindo, bondoso, forte, eterno. Aleluias! Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Brincar de morto vivo conforme a música “Morto ou Vivo” da cantora
Rebeca Nemer, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LzHlGk94Uqc

DIA 06

MINHA CASA ESTÁ CHEIA DA PRESENÇA DE DEUS.
VERSÍCULO:
“No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um
alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu
redor havia serafins; cada um tinha seis asas; com duas cobria o rosto, e
com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos; a terra toda
está cheia da sua glória.” (Isaías6.1-3)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, encha toda a minha casa com a Tua Presença. Toca a vida
de toda a minha família com o seu amor e com o seu poder. Em nome de
Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer uma receita de pipoca diferente com a criança. Pode ser salgada ou doce (leite ninho, caramelizada, colorida). Quando começamos a
fazer a pipoca, o milho ocupa uma pequena parte da panela. Mas quando vira pipoca ocupa todo o espaço. Assim devemos permitir que a
presença de Deus ocupe toda a nossa vida. Dançar a música “Ploc Ploc”
da Aline Barros disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r-X3FNiCxHk História da pipoca disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=GV9i8t5TcvU.

DIA 07

UM MODELO DE ORAÇÃO
VERSÍCULO:
“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado
seja o teu nome; venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores; e
não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém” (Mateus 6:9-13)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, muito obrigada por me ensinar a orar. Na oração do Pai
Nosso aprendo a reconhecer que Tu és meu Deus e Pai. Que cuida de
cada detalhe da minha vida. Aprendo a perdoar e pedir livramento das
tentações e de todo mal. Que o Teu Reino venha sobre minha vida e minha casa. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Colorir o desenho do Pai Nosso. Assistir o vídeo da música “Pai Nosso”
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Sh1AWQw_KcA&list=RDSh1AWQw_KcA&start_radio=1

DIA 08

CUIDANDO DOS IDOSOS
VERSÍCULO:
“Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu
Deus. Eu sou o Senhor.” (Levítico 19:32)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos idosos da minha família. Eu
Te agradeço pelos meus avós. Livra os de todo mal. Livra-os de toda
enfermidade. Que eles tenham muito tempo de vida cheios de saúde e
alegrias. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Entrar em contato com os idosos da família. Se estiverem em quarentena
telefonem ou façam chamada de vídeo. Se a visita pessoal for possível,
faça isso. Tenha um tempo de qualidade com os idosos, tire muitas fotos
com eles. Respeitando as medidas protetivas.

DIA 09

EU AMO MINHA FAMÍLIA!
VERSÍCULO:
“Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando ela envelhecer.” (Provérbios23:22)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu amo minha família. Muito obrigado/a pela minha casa e
pelas pessoas que cuidam de mim. Que sejamos sempre amigos. Que eu
valorize os meus pais e cuide bem deles quando forem idosos. Em nome
de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Foto remake da família. Escolha uma foto antiga da família e tire uma
nova foto, nas mesmas posições, se possível até com a mesma cor de
roupa... Poste no Facebook uma foto do lado da outra ou imprima e coloque num porta retrato.

DIA 10

EU EVANGELIZO MEUS PARENTES
VERSÍCULO:
“Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é
imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho!
Porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa; contudo, como
prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência
a mim confiada.” (1 Coríntios 9:16-17)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, quero que todos os meus parentes morem no Céu comigo.
Neste momento oro para que o Espírito Santo os convença do pecado,
da justiça e do juízo. Prepara o coração de cada um deles para receber o
Teu Evangelho e a Tua Salvação. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Tenha ações de evangelização com os seus parentes. Por exemplo: gravar um vídeo da criança explicando o plano de salvação, fazer o apelo e
a oração no final.

DIA 11

JESUS ESTÁ PROTEGENDO MINHA CASA
VERSÍCULO:
Ler o Salmo 91.
ORAÇÃO:
Senhor Deus, proteja a minha casa. Passa o sangue precioso de Jesus
sobre nós e nos livra de todo o mal e enfermidades. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer a maquete da sua casa com material reciclável.

DIA 12

MINHA VIDA PERTENCE A JESUS
VERSÍCULO:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são
de vocês mesmos? (1 Coríntios 6:19)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu entrego toda a minha vida a Ti. Quero cumprir Tua vontade e ser um Missionário como Jesus. Em casa, na escola, no trabalho
sempre falarei do teu amor e da tua bondade. Pregarei a salvação para
todos. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer uma pulseira de barbante, linha ou lã como símbolo de pertença. Na internet existem diversos modelos disponíveis. Segue um link
de como fazer de uma forma simples https://www.facebook.com/watch/?v=1865961480142125

DIA 13

ESTOU NA PRESENÇA DE DEUS TODOS OS DIAS
VERSÍCULO:
“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.” (Salmos90:12)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu te agradeço pelo dom da vida. Como é bom viver. Melhor ainda saber que vou viver ao Seu lado por toda eternidade. Em
nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Brincar de amarelinha.

DIA 14

EU RECONHEÇO O TRABALHO DOS MEUS PROFESSORES DA ESCOLA
VERSÍCULO:
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada:
se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em
ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino.” (Romanos 12.6-7)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos meus professores. Cuida de
cada um deles e de suas famílias neste tempo da pandemia. Que saudades de estarmos juntos. Renova as forças, a mente e o coração dos meus
professores. E que eles saibam que eu reconheço toda dedicação, esforço e trabalho deles. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Amanhã, é o Dia do Professor. Na pandemia não tem sido fácil para os
alunos e família e tão pouco para os professores. Ore pela vida dos professores. Prepare uma lembrancinha para o seu professor.

DIA 15

EU SOU A IGREJA!
VERSÍCULO:
“Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais,
aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.” (1Pedro 2.5)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu sou uma pedra viva que forma a Igreja verdadeira. Que
eu sempre tenha o desenho de te servir com toda a minha força, com
todo o meu coração e com toda minha
ATIVIDADE:
Vamos brincar de Tangram (formas geométricas). Segue abaixo o modelo para recortar. Com estas 7 formas geométricas faça uma Igreja, uma
casa e uma pessoa. Ao recortar escreva em cada peça o nome das pessoas da sua família e de amigos da Igreja.
OBSERVAÇÃO: lembrando que hoje é o Dia do Professor, no mínimo
faça um contato telefônico agradecendo toda a dedicação. Faça isso
com os professores da Escola e da Igreja.

DIA 16

EU FAÇO PARTE DO CORPO DE CRISTO
VERSÍCULO:
“Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os
membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só
corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros.” (Romanos 12.5-6)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu sou membro do Corpo de Cristo que é a Igreja. Usa
minhas mãos para tocar a vida das pessoas com a salvação. Usa meus
pés para alcançar os perdidos. Usa minha boca para falar do teu amor e
pregar o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Brincar de massinha de modelar. Fazer pessoas. Você pode comprar
uma caixa de massinha ou fazer massinha caseira.
RECEITA:
Material
4 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de sal
1 e 1/2 xícara de água
1 colher de chá de óleo
MODO DE FAZER
Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até
ficar boa para modelar. Guardar em saco plástico ou vidro bem tampado. Essa massinha é muito usada em animações de festa infantil que os
animadores fazem a massinha na hora com as crianças e elas adoram.
Para dar cor a massinha, compre corante para alimento e pingue algumas gotas.

DIA 17

EU TENHO UM DOM PARA SERVIR
VERSÍCULO:
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas
realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a
outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento; a outro,
no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar; a
outro, operações de milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade para
interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. (1Coríntios
12:4-11)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu quero servir ao Senhor com todo amor e muita dedicação. Quando eu sirvo as pessoas e cuido bem da minha família estou
servindo a Ti. Que eu não seja preguiço e nem negligente. Em nome de
Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Brincar de oficina ou construção. Se a criança tem brinquedos de ferramentas ou de blocos use-os. Se não tem, use embalagens vazias. Ajudar em casa em pequenas tarefas como arrumar o quarto, lavar a louça,
guardar os brinquedos, etc.

DIA 18

HOJE É DIA DE COMUNHÃO COM A IGREJA!
VERSÍCULO:
“Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do
Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá
no seu pavilhão; no recôndito do seu tabernáculo me esconderá; sobre
uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos
meus inimigos que estão ao redor de mim; e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.” (Salmos 27:4-5)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, que saudades de estar na Igreja com todos os irmãos, podendo abraça-los, orar uns com eles e adorar a Ti todos juntos. Cuida de
cada um de nós e livra-nos de todo o mal. Prepara o nosso reencontro.
Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Hoje é dia de Culto. Vamos todos nos preparar para este momento, sem
nenhuma distração. Tomar banho, colocar uma roupa bem bonita e estarmos todos conectados ao mesmo tempo no Culto. Faça um desenho
da Palavra que foi ministrada hoje.

DIA 19

EU QUERO SERVIR A DEUS.
VERSÍCULO:
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diLeia Isaías 61
ORAÇÃO:
Senhor Deus, o Teu Espírito está em mim para anunciar a salvação, libertar as pessoas e curá-las. Que eu seja alegria na vida da minha família e
dê um bom testemunho dentro e fora da Igreja. Que as pessoas a conviver comigo seja transformada pelo amor e poder de Deus que sai da
minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Verifique na Igreja como você pode ajudar nestes dias de pandemia.
Mande um áudio de oração ou telefone para os seus amigos da Igreja e
irmãos idosos. Esteja bem conectado nas atividades específicas para as
crianças. Participe dos cultos online.

DIA 20

EU AJUDO OS NECESSITADOS
VERSÍCULO:
“A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se
incontaminado do mundo.” (Tiago 1:27)
ORAÇÃO:
Senhor Deus que eu pratique a verdadeira religião. Estando ligado a Ti
e reconciliando as pessoas a Ti. Que eu seja sal e luz sobre a Terra. Pregando o Evangelho e combatendo toda forma de injustiça. Que com a
doação de cada um, não haja necessitados em nossa cidade. Oro em especial pelas crianças que estão nos orfanatos. Que elas encontrem suas
famílias e tenham dias de alegria. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Verifique no orfanato ou casa de acolhida da sua cidade em que poderia
ajudar neste tempo de pandemia. Inicie um movimento para arrecadar o
material que eles estão realmente precisando. Faça a sua doação conforme a real necessidade da instituição.

DIA 21

EU ORO PELA MINHA IGREJA
VERSÍCULO:
“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os
santos.” (Efésios 6:18)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, neste momento eu oro pela minha Igreja. Cuide de cada
família, suprindo as necessidades e protegendo cada um. Que ninguém
fique desanimado ou angustiado. Que a fé não esfrie e que haja o forte
desejo de comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Gravar um vídeo da criança orando pela Igreja e dizendo: Estou com
saudades. Jesus Ama vocês e eu também. Peça, se possível, para o Pastor colocar no grupo da Igreja. Que seja um tempo de encorajamento
para a Igreja.

DIA 22

EU EVANGELIZO MEUS AMIGOS
VERSÍCULO:
“Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.” (Provérbios
17:17)
ORAÇÃO:
Senhor, como é bom ter amigos. Eu quero que meus amigos sejam meus
vizinhos lá no Céu. Cuida da família dos meus amiguinhos. Proteja-os de
todo o mal e enfermidade. Ajuda-me a falar do teu Evangelho para eles
para que todos sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Se for possível encontrar presencialmente em sua cidade. Convide um
amiguinho para brincar. Conte a história de Jesus pra ele. Faça um lanche bem gostoso e ore por seu amigo. Se não for possível presencialmente, faça um bolo, leve na casa do seu amigo e somente entregue
dizendo que está com saudades e que Jesus está cuidando dele.

DIA 23

AMO ESTAR NA CASA DE DEUS
VERSÍCULO:
“Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na
assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem
glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com
que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o
Senhor. Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua
aliança.” (Salmos 111:1-5)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, como é bom ser Igreja. É muito bom ter um lugar para Te
louvar e exaltar junto com todos os meus irmãos em Cristo. Nestes dias
de pandemia que todos continuem fiéis a Ti e permaneçam na verdadeira unidade. Orando e cuidando uns dos outros. Em nome de Jesus.
Amém.
ATIVIDADE:
Faça uma Igreja de Origami (Dobradura). Segue o modelo abaixo.

DIA 24

EU ORO PELO MEU/MINHA PASTOR/A
VERSÍCULO:
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os
santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.” (Efésios 4:11-12)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, oro pela vida do meu/minha pastor/a. Cuida da sua família,
dê muita saúde e alegrias. Que neste dia ele/a sinta-se muito amado/a
por Jesus e pela Igreja também. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Desenhe o seu/sua pastor/a ou escreva uma mensagem, se possível
entregue para ele/a. Faça um contato telefônico e ore por seu/sua pastor/a.

DIA 25

EU OFERTO NA CASA DE DEUS
VERSÍCULO:
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza,
ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, tudo o que existe na Terra pertence a Ti. O Senhor é fiel e
tem me abençoado. Agradeço por tudo o que tenho. Que eu seja sempre
fiel nos dízimos e ofertas na Casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer um cofrinho de sucata. Separe 10 moedinhas de R$ 0,10 ou de
R$1,00. Ensine a criança o que é a décima parte. Separem o dízimo do
valor e coloquem no cofrinho de ofertas que deverá ser entregue na
Igreja. https://br.pinterest.com/pin/773563673483307580/?nic_v2=1a7gwNrKi

DIA 26

EU ORO PELAS NAÇÕES
VERSÍCULO:
“E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus
Todo-Poderoso; justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos
séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois
só tu és santo; por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de
ti, porque os teus juízos são manifestos.” (Apocalipse 15.3-4)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, encha toda a Terra com Sua glória. Que todos os povos,
tribos, raças e nações se prostrem diante de Ti e reconheçam o Único e
Verdadeiro Deus. Cuida de todas as nações. Em nome de Jesus Amém.
ATIVIDADE:
Fazer a experiência do arco-íris. “Na Bíblia, é contado o episódio em que
surgiu o primeiro arco-íris. Em Gênesis 9:16, Deus afirma que o arco-íris
serve como lembrança de uma aliança feita por Deus com o homem,
aliança que indicava que Deus não voltaria a enviar um dilúvio para destruir com a vida na Terra. Deus quer salvar a todos.”
MATERIAL:
Copo, água, papel branco
PROCEDIMENTO:
Complete três quartos do copo com água. Coloque o copo e o papel em
uma janela. Coloque o papel próximo do copo, deixe a luz do sol passar
pelo copo e em seguida chegar até o papel. Faça um pequeno ajuste na
posição do papel até que você veja um pequeno arco-íris refletindo.
Quando a luz do sol passa pela água, é possível observar a divisão de
suas cores e desta maneira enxergar o pequeno arco-íris.
OBSERVAÇÃO: Neste calor brincar com água é uma delícia. Que tal um
banho de mangueira? Suspenda no ar o feixe de água saindo da mangueira e coloque-o contra o sol para tentar ver um arco-íris.

DIA 27

EU ORO PELO BRASIL
VERSÍCULO:
“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua
herança.” (Salmos 33:12)
ORAÇÃO:Senhor Deus, o Brasil é um país cheio de riquezas e beleza.
Que o povo brasileiro possa usufruir disso tudo. Oro pelos governantes
para que realmente administrem com sabedoria e abençoem o povo.
Que os brasileiros sejam prósperos e saudáveis. Em nome de Jesus.
Amém.
ATIVIDADE:
Faça um anagrama com a palavra Brasil. Brincar de futebol. Orar pelo
Brasil. Mostre o mapa do Brasil para a criança. Depois peça para ela encontrar o Brasil no Mapa Mundi.

DIA 28

EU INTERCEDO PELA MINHA CIDADE
VERSÍCULO:
“Cante e alegre-se, ó cidade de Sião! Porque venho fazer de você a minha habitação”, declara o Senhor. “Muitas nações se unirão ao Senhor
naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação
e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor
herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo
Jerusalém.” (Zacarias 2:10-12)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu declaro que a minha cidade servirá completamente ao
Senhor Jesus. Que a minha cidade seja cheia de paz, que não haja maldade, nem corrupção. Que as pessoas sejam salvas e felizes. Que a minha cidade seja cheia da Sua presença e reconhecida como uma cidade
santa e transformada. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Pesquise o significado e a origem do nome da sua cidade. Escreva o
nome do/a prefeito/a e vice-prefeito. Ore por eles, pelos vereadores e
coordenadores municipais. Brincar de torre de copos. Lembrar da história da Torre de Babel. Uma cidade só pode prosperar e permanecer em
pé com a ajuda de Deus. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=feZztcwXEuI

DIA 29

EU CULTUO O DEUS VIVO!
VERSÍCULO:
“Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é
vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o Verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o Verdadeiro, em seu Filho
Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.” (1 João 5.20)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu faço culto a Ti na minha casa e na Igreja porque eu Te
amo. Que o meu coração esteja sempre agradecido. Reconheço que Tu
és o Deus da minha vida, meu Senhor e meu Salvador e merece o melhor
de mim. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer o Culto Doméstico com todas as partes da liturgia da Igreja. Permita que a criança organize e conduza os momentos do Culto.
Saudação
Adoração
Confissão
Ofertório
Louvor
Mensagem
Apelo/Envio
Bênção

DIA 30

COMO É BOM TER IRMÃOS NA FÉ! ANO DA UNIDADE
VERSÍCULO:
“Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a
crer em mim, por intermédio da sua palavra; a fim de que todos sejam
um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós;
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido
a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos; eu
neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para
que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também
amaste a mim.” (João 17:20-23)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, temos que agir em unidade para que todo o mundo creia
que fomos enviados por Ti. Que eu valorize cada irmão e irmã da Igreja.
Que sejamos unidos pelos Teus laços de amor e cuidemos bem uns aos
outros. Em nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Fazer um delicioso purê de batatas com a criança. Explique para ela: A
Igreja não pode ser um saco de batatas, onde não há unidade e nem comunhão. Mas pela água da Palavra devemos ser lavados, retirando toda
sujeira e pecado. Então, pelo fogo do Espírito aquecidos, transformados
e quebrantados. Retirando todas as cascas de amargura, solidão, falta de
perdão. Então, para a comunhão real somos todos amalgamados, unidos
pelo Espírito de tal forma que é impossível separar um do outro, como
um purê de batata. Se a Igreja agir em UNIDADE, amando de fato e de
verdade, ela será sempre atraente e gostosa de participar.

DIA 31

REVENDO OS AMIGOS DA IGREJA
VERSÍCULO:
“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, do que
estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois
dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se aquentará? Se
alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; o cordão de
três dobras não se rebenta com facilidade.” (Eclesiastes 4:9-12)
ORAÇÃO:
Senhor Deus, eu te agradeço pelos meus amiguinhos da Igreja. Mesmo
tanto tempo distante a nossa amizade permaneceu e prevaleceu. Em
nome de Jesus. Amém.
ATIVIDADE:
Marque um encontro online com todos os amiguinhos da Igreja. Um ora,
o outro lê um versículo Bíblico, compartilhem o que tem feito nestes dias
de pandemia. Se possível marquem para brincar do mesmo jogo on-line
ou assistir o mesmo filme. Para conversarem depois.

