
PARTE 02



DIA 16 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
COMO É BOM ESTARMOS JUNTOS EM 

FAMÍLIA 
 

“o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não 
os esconderemos dos nossos filhos; contaremos à próxima geração 
os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.” 

(Salmo 78.3-4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Fazer sorvete caseiro com apenas 3 
ingredientes. Escolha entre as duas 

receitas: 1) leite condensado, gelatina e 
creme de leite ou 2) leite condensado, 
chocolate granulado e chantilly. Veja 

como fazer nos vídeos.  
Segue os links para você se divertir:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=O5YC2KGkIJ4 ou  
2) https://www.youtube.com/watch?v=GcNuK2JZSRY. 

oração 
Senhor Deus, muito obrigado(a) pelo 

tempo precioso em família. Que todos 
os dias possamos ter um tempo 

dedicado uns aos outros. Sem nenhuma 
distração. Apenas apreciando a 

companhia um do outro. Em nome de 
Jesus. Amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=O5YC2KGkIJ4%20
https://www.youtube.com/watch?v=GcNuK2JZSRY


DIA 17 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
O DIA DO SENHOR DEUS 

 
“Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem 
fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para 

nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de 
congregar-nos, como é costume de alguns; antes, façamos 

admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima.” 
(Hebreus 10:23-25) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Tirar uma foto da família no altar e 
postar nas redes sociais com a 

#euorocommeusfilhos. 

oração 
Senhor Deus, muito obrigada por tudo 
o que Senhor é por tudo o que Senhor 
faz. É muito bom poder ir a Igreja com 
a minha família. Que possamos sempre 
estar unidos na Tua presença e com as 
outras famílias da Igreja. Em nome de 

Jesus. Amém. 



DIA 18 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
 
 
 

EU SOU UMA CRIANÇA BONDOSA! 
 

“Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. 
Preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprios.”  

(Romanos 12.10) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Prepare um lanchinho a mais pra levar 
pra Escola e doe para um dos 

funcionários da limpeza. Diga que hoje 
é o dia de distribuir bondade. Diga que 

Deus enviou o lanchinho para 
demonstrar o Seu amor. 

oração 
Senhor Deus, que o meu coração seja 
cheio de bondade. Que eu possa ter 

atitudes de bondade com as pessoas ao 
meu derredor. Em nome de Jesus. 

Amém. 



DIA 19 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU DEFENDO A MINHA FÉ EM JESUS 

 
“Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando 

sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos 
questionar quanto à esperança que há em vós.” (1 Pedro 3.15) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Ensine o Credo Apostólico. Os cristãos 
evangélicos têm muito preconceito em 

relação ao Credo Apostólico. Mas, 
precisamos conhecê-lo e memorizá-lo 

para quando formos questionados 
sobre o que acreditamos e porque 

acreditamos. Ele é o resumo da nossa 
fé. Explique cada frase para o seu(sua) 
filho(a). No que vocês creem? Qual a 

sua doutrina? Nossos filhos precisam ter 
as respostas e compreendê-las. 

Precisamos formar uma fé inteligente e 
responsável em nossas crianças. Não 

usamos o Credo para alcançar bênção, 
nem como disciplina. 

 

oração 
Senhor Deus, que eu dê um bom 

testemunho da minha fé em Jesus 
Cristo. Que eu não tenha vergonha e 
nem medo de dizer “não” para tudo 

aquilo que vai contra os Teu 
mandamentos. Eu creio que Jesus é o 
Meu Senhor e Meu Salvador. Andarei 

todos os dias da minha vida conforme 
a Tua Palavra. Em nome de Jesus. 

Amém  

 

CREDO APOSTÓLICO 
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e 
em Jesus Cristo, Seu unigênito filho, nosso Senhor, o qual foi 

concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, 
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao Céu e 

está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. 

 



DIA 20 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU SOU UMA CRIANÇA MISSIONÁRIA 

 
“Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a 
palavra de Deus.” (Atos 4:31) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Orem a Deus e peçam pra serem 
cheios do Espírito Santo. Numa folha de 
papel peçam a Deus um desenho, um 

versículo bíblico, palavras de 
encorajamento. Coloque a folha num 

envelope e entreguem para uma 
pessoa. Peça pra Deus mostrar quem é 
esta pessoa. Pode ser alguém da escola 
ou da vizinhança. Que o Senhor os use 

para abençoar vidas e anunciar o 
Evangelho de Jesus. 

oração 
Senhor Deus, que eu possa contar a Tua 

história de amor e salvação para toda 
minha família e amigos. Que eu anuncie 

o Teu Evangelho por onde eu for. Que 
eu seja uma carta viva que anuncia sua 

mensagem de graça. Em nome de 
Jesus. Amém. 



DIA 21 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU SIRVO A DEUS COM OS MEUS DONS 

 
“Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, 

como bons administradores da multiforme graça de Deus.” 
(1 Pedro 4.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Em qual ministério da Igreja sua família 
participa? Você, criança, já participa de 

algum ministério? Você já consegue 
identificar seus dons? Hoje, vamos fazer 
uma lista de todos os ministérios que 
têm na sua Igreja e colocar o nome 
do(da) coordenador(a) de cada um 

deles. Existe algum ministério que você 
já poderia fazer parte? De qual 

ministério você gostaria de participar? 
Como você vai se capacitar para servir? 

Hoje, vamos praticar a intercessão, 
como se você fizesse parte do 

Ministério de Oração. Ore por todos os 
líderes e ministérios da sua Igreja. Saiba 

que você já pode atuar nos dons e 
servir mesmo em casa ou como 

ajudante do dia na Igreja ou na escola. 
SERVIR É UM PRIVILÉGIO. Que tal 

combinar com seus amigos da Igreja de 
fazerem um relógio de oração de 6h. 

Cada um pode ficar responsável por 15 
minutos ou mais. 

oração 
Senhor Deus, eu te agradeço por todos 

os dons que o Senhor me deu. Agradeço 
pelos dons naturais e pelos dons 

espirituais. Que eu possa servir a Ti e a 
Tua Igreja com cada um deles. Em 

nome de Jesus. Amém. 



DIA 22 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU SOU SALVO E MANTENHO A SANTIDADE 

 
“Ele, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda 

maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas 
obras.” (Tito 2.14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Fazer a experiencia “A violeta que 
desaparece” disponível em: 

http://www.cienciatube.com/2011/11/ex
periencia-de-quimica-mudanca.html. 
Materiais: vinagre incolor, comprimido 
de permanganato de potássio, água 

oxigenada 10 volumes. A experiencia é 
para exemplificar a nossa vida. No dia a 

dia podemos nos corromper pelo 
pecado. O pecado suja e destrói tudo. 

Mas quando nos arrependemos o 
sangue de Jesus nos limpa de todo o 

pecado. Ganhamos uma nova 
oportunidade de viver em santidade. 
Nossos corações se tornam limpos 

novamente. ESTA EXPERIÊNCIA DEVE 
SER FEITA POR UM ADULTO. 

oração 
Senhor Deus, eu te peço perdão pelos 
meus pecados. Que eu controle o meu 
corpo para fazer aquilo que é santo e 

puro e agrada ao Senhor. Eu vou 
valorizar o sangue de Jesus que foi 

derramado para me salvar e santificar. 
Em nome de Jesus. Amém. 

http://www.cienciatube.com/2011/11/experiencia-de-quimica-mudanca.html
http://www.cienciatube.com/2011/11/experiencia-de-quimica-mudanca.html


DIA 23 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
MINHA FAMÍLIA É UM BOM EXEMPLO 

PRA MIM! 
 

“Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho 
de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer; porque tudo 

quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.” (João 5.19) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Hoje é dia de se vestir igual aos pais. 
Usando as roupas e/ou sapatos dos 

adultos. Os meninos usando as roupas 
do papai. As meninas usando a roupa 
da mamãe. É uma brincadeira muito 

divertida para as crianças. Por exemplo, 
usar os sapatos grandes dos adultos 

com seus pés tão pequeninos. Que seja 
um tempo divertido em família. 

oração 
Senhor Deus, eu quero ser igual a Ti. Eu 
te agradeço pela minha família. Que os 
meus pais caminhem em santidade e 

manifestem o Teu amor e poder 
diariamente. Em nome de Jesus. Amém. 



DIA 24 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU VOU A ESCOLA DOMINICAL PARA 

APRENDER E CRESCER NA FÉ 
 

“E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor; e 
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus; pois se voltarão para 

mim de todo o seu coração.”  (Jeremias 24.7) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Ir a Escola Dominical. A família pode 
preparar um lanchinho especial para os 
coleguinhas da classe. Uma pipoca já 

faz a alegria da garotada. 

oração 
Senhor Deus, eu quero aprender mais e 
mais de Ti. Que eu tenha fome da Tua 

Palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja 
sempre renovando minha mente e 

coração. Que minha fé cresça a cada 
dia e que eu me torne sempre uma 

pessoa sábia no Senhor. Em nome de 
Jesus. Amém. 



DIA 25 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU FORTALEÇO MEU ESPÍRITO  

LENDO A BÍBLIA 
 

“De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus 
mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar 
contra ti. Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus preceitos.” (Salmos 

119:10-12) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Doar uma Bíblia para uma criança que 
ainda não tem. Ler um versículo ou 

capítulo da Bíblia até o próximo 
domingo. 

oração 
Senhor Deus, muito obrigado(a) por ter 
escrito todos os Teu mandamentos e 
histórias. Elas eu marcarei em meu 

coração. Eu vou ler e meditar na Tua 
Palavra para não pecar contra ti e para 
ter uma vida muito feliz. Em nome de 

Jesus. Amém. 



DIA 26 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU FALO DA PALAVRA DE DEUS 

 
“Porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos 
ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo 
provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança.” 
(Romanos 15.4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Gravar a história da Bíblia que mais 
gosta ou um versículo e enviar para os 
amigos e parentes. Anuncie a Palavra 

de Deus. 

oração 
“Porquanto tudo o que foi escrito no 

passado, foi escrito para nos ensinar, de 
forma que, por meio da perseverança e 

do bom ânimo provenientes das 
Escrituras, mantenhamos firme a nossa 

esperança.” (Romanos 15.4) 



DIA 27 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
GRATIDÃO PELA VIDA DAQUELES QUE 

CUIDAM DE NÓS 
 

“Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à 
autoridade que exercem. Pois eles zelam por vós como quem deve 
prestar contas de seus atos; para que ministrem com alegria e não 
murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria 
proveitoso para vós outros.” (Hebreus 13.17) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Prepare um mimo (pequeno presente) 
para o seu líder de célula ou 

coordenador ministerial. Ensine 
seu(sua) filho(a) a gratidão por todo 

cuidado e dedicação que estas pessoas 
tem com sua família. Peça pra criança 

fazer um desenho e escrever um 
versículo bíblico. 

oração 
Senhor Deus, existem pessoas que 
dedicam suas vidas cuidando de 

outras pessoas. Investem seu tempo e 
talentos para demonstrar amor e 
graça sobre a vida das famílias da 

Igreja. Eu Te agradeço pelos líderes de 
célula e coordenadores ministeriais da 

minha Igreja. Renova a mente, o 
coração e o corpo de cada um deles. 

Que sejam cheios do Teu Espírito, livra 
os de todo o mal e lhes dê muita 

saúde. Em nome de Jesus. Amém. 



DIA 28 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EU COMPARTILHO O AMOR DE DEUS 

 
“O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com 
o necessitado.” (Provérbio 22.9) 

 
 

 
 

  
Desenhe ou escreva abaixo o que você 

mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Separar um quilo ou mais de alimento 
não perecível para doação. Leve até um 
posto de arrecadação ou para a Igreja 

se tiverem este trabalho de Ação Social. 

oração 
Senhor Deus, obrigada pelo alimento. 

Que a minha família sempre tenha em 
abundância para também doar aqueles 
que precisam. Que não falte alimento 

na casa das pessoas. Em nome de Jesus. 
Amém. 



DIA 29 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
A MELHOR CRIAÇÃO DE DEUS SÃO AS 

PESSOAS 
 

“Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito 
bom. Houve, assim, a tarde e a manhã: esse foi o sexto dia.” 

 (Gênesis 1.31) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Separe um tempo com seu(sua) filho(a) 
para brincar das brincadeiras que você 
mais gostava (esconde-esconde, bola 

de gude, bete, pega-pega, pular corda, 
etc). Ensine-o as brincadeiras clássicas 
da infância. Sem jogos tecnológicos. 

oração 
Senhor Deus, eu te agradeço por toda a 
Criação. Especialmente, por ter criado 
os seres humanos. É muito bom ter 
uma família e amigos. Pessoas para 
conversar e brincar. Que eu possa 

conviver bem com as pessoas ao meu 
derredor demonstrando seu amor. Em 

nome de Jesus. Amém. 



DIA 30 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
EXPLOSÃO DE ALEGRIA! 

 
“Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à 

rocha da nossa salvação.” (Salmo 95.1) 
 
 

 
 

  

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Fazer uma receita de bolo vulcão. 
Receita disponível em: 

https://www.receitasnestle.com.br/receit
as/bolo-vulcao-de-brigadeiro. Crianças 
gostam muito de louvores de júbilo. 
Dancem juntos na presença de Deus 

ouvindo músicas que exaltem o nome 
do Senhor. Faça um pequeno vídeo 

deste tempo de louvor e compartilhe 
nas redes sociais com a 
#euorocommeusfilhos. 

oração 
Senhor Deus, eu sou muito feliz porque 
sou muito amado por Ti. Obrigada pelo 

sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero 
celebrar todos os dias na Tua presença. 

Cantar louvores ao Teu nome, ó 
Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. 

https://www.receitasnestle.com.br/receitas/bolo-vulcao-de-brigadeiro
https://www.receitasnestle.com.br/receitas/bolo-vulcao-de-brigadeiro


DIA 31 
 

 
DEVOCIONAL DE HOJE:          

CONCLUÍDO 

 
MELHOR É DAR DO QUE RECEBER! 

 
“Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, logo após haver dado 
graças, o partiu e disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei 

isto em memória de mim.” (1 Coríntios 11.23-24) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Desenhe ou escreva abaixo o que você 
mais gostou na devocional de hoje: 

 
atividade 

Continue orando e lendo a Bíblia 
diariamente com os seus filhos. Separe um 

tempo de qualidade todos os dias para ser e 
estar em família. A infância passa rápido 

demais. Aproveite este tempo. Se organize 
na sua agenda diária. Não gaste todo a sua 

força nas coisas naturais, mas viva o 
sobrenatural de Deus com sua família. Faça 

esta Campanha novamente com os seus 
filhos no próximo mês. As Campanhas 

anteriores estão disponíveis para você dar 
continuidade neste Projeto. 

 
Pergunte ao seu(sua) filho(a): Você se sentiu 
amado(a) hoje por mim? Em que momento 
você se sentiu amado(a) hoje? Você se sentiu 
amado(a) hoje por Deus? Em que momento 

você se sentiu amado(a) por Deus? 
 

Tire várias selfies fazendo poses ou 
expressões diferentes. Compartilhe nas redes 

sociais com a #euorocommeusfilhos. 
 

Cantar a música Filho Meu – Diante do Trono 
disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfCZFTB137o. 

oração 
Senhor Deus. Hoje é o último dia da 
Campanha Eu oro com meus Filhos. 

Que a minha família possa continuar se 
dedicando a Ti. Que tenhamos muitos 

dias juntos construindo boas 
memórias. A melhor coisa que 

podemos fazer como família é estar na 
Tua presença e compartilhar deste 

amor com as outras pessoas. Em nome 
de Jesus. Amém. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfCZFTB137o.



