


E sta geração precisa conhecer Deus e o Seu amor. Necessita ter amizade com Je-
sus, e também desejar o Céu. Foi pensando em sua família, na comunhão, na 
união e até no desenvolvimento espiritual de cada criança que idealizamos um 

projeto para um ano: andarmos pela Bíblia e tirarmos lições importantes. De uma for-
ma simples, vamos passear pela Bíblia porque queremos incutir na criança o desejo de 
conhecer mais a Palavra. Queremos despertar nelas o amor pela Bíblia, e motivá-las a 
seguir os ensinos do Senhor.

Esse projeto é para ser executado nos momentos de cultos diários. Pode ser no culto 
matial ou também nos cultos de pôr-do-sol.

Culto de por do sol 

Dentro deste culto, vale destacar um momento para a apresentação do livro. Neste 
caso, um adulto pode interpretar o autor e falar alguns pontos importantes do livro que 
passearão naquela semana. Abram a Bíblia neste livro mencionado, coloquem uma foto 
da família como marca-página. Escolha uma música para esse momento. 
Por exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=pQdx1nn2TcY  ou só o início dessa 
música - https://www.youtube.com/watch?v=xbp9tvgR5no&t=133s 

Sugerimos a impressão deste material, para ter facilmente à mão. Lembrando que vão 
acompanhar cada culto ao longo do ano.  Após o culto, podem fazer juntos quatro ati-
vidades. Lembre-se: a criança pode precisar da ajuda dos pais.

Culto Diario Matinal 

Nesta versão, devemos cantar a música sugerida para a semana. Depois, orar e ler a 
passagem bíblica referente ao livro da semana. Em seguida, escolher o devocional do 
dia e leiam juntos.  Encerrar com uma oração. Após o culto, entregar as tarefinhas suge-
ridas, a criança pode pintar o verso lido em sua Bíblia e escrever o que aprendeu sobre 
o verso num caderninho. Faça uma espécie de cadernetinha para esses apontamentos.
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Pais: Em cada dia, procure incentivar o trabalho  da criança dando um abraço a cada 
verso pintado e leia e valorize o que ela escreveu ou desenhou no caderninho. Para o 
pôr-do-sol, presenteie com coisinhas, com surpresas, e se possível, destine uma verba 
familiar bem especial para comemorar no final do ano quando encerrar o projeto Pas-
seio pela Bíblia.

Sugerimos que escolham uma Bíblia para a criança fazer os apontamentos ou use uma 
Bíblia de Anotações que a criança pode desenhar na lateral. Assim cada dia fará um 
desenho e aprenderá a amar a Bíblia, pois esta Palavra terá se tornado real para ela.

Material extra: existe uma casinha iluminada, que contém desafios diários para a famí-
lia ou uma outra que acende a luz em cada culto. 

Sugerimos ainda: uma música para o chamamento do Culto. Comece cantando e arru-
mando o local, então, as crianças vem correndo ao ouvir:
https://www.youtube.com/watch?v=yAcd0-aBHsQ

Use também músicas para memorizar os Livros da Bíblia, exemplos:
https://www.youtube.com/watch?v=C7gZw6Qr2sw 

https://www.youtube.com/watch?v=pRDGujkin9M ou 
https://www.youtube.com/watch?v=9gvGhRr6u50 

Culto Diario  Vespertino 

No caso do vespertino sugerimos o Estudo da Lição da Escola Sabatina, a Memori-
zação do verso-áureo, um louvor e oração. Pode-se acrescentar assuntos específicos. 
Por exemplo, use um calendário mensal e coloque junto com as crianças nomes de 
pessoas amigas e parentes. Todo culto, olhar o calendário e orar pela pessoa. Podem 
enviar uma mensagem gravada para essa pessoa. Essa pessoa vai receber pelo menos 
12 orações no ano, ela se sentirá mais que especial a cada mês. 

Pode-se fazer cultos dramatizados, permitindo que a criança conte a história ou fazer 
cultos de perguntas e respostas. Tire um dia na semana para fazer suspense, é o dia 
dos grandes segredos. Ensinar, então, assuntos como cidadania, sexualidade, virtudes 
cristãs, o certo e o errado. Abra a cabeça para aprender com seu filho e o ouça mais. Ele 
vai conhecer as grandes verdades através de você, que é a rede de apoio dele.

´

Nadma de Paula Forti 
Líder do MC e MA - Associação Paulistana



1 DE JANEIRO DE 2022

O livro Mais que EspecialO livro Mais que Especial

Querida Família, tenho nas mãos um livro muito especial. Ah, ele é um livro cheio de 
outros livros, ao todo são 66, aqui dentro. Nós chamamos este livro de Bíblia Sagrada.

É um livro sagrado, porque foi dado por Deus e Deus é Santo, sem pecado. Este livro 
é a mensagem de Deus para nós. Então, ele é a Palavra de Deus, é um dos jeitos de 
Deus falar com a gente. 

Deus diz que toda Escritura – a Bíblia inteira – foi “inspirada por Deus”, ah, por isso ele 
se torna diferente de qualquer outro livro no mundo. O Espírito Santo de Deus guiou 
cada homem em tudo que Ele escreveu (2 Pedro 1:20; 21). Tchrannn!  Apresento O 
Livro de Deus.

Podemos confiar na Palavra de Deus, tudo nela é verdadeiro (Salmo 119:160, João17: 
17), tudo nela será sempre verdade. A Palavra de Deus nunca muda, e durará para 
sempre (Isaías 40:8, Mateus 24:35), vocês podem sempre confiar na Palavra de Deus.

Deus usou 40 pessoas diferentes para escrever a Bíblia. Estas 40 pessoas não viver-
am todas ao mesmo tempo, foram necessários 1.500 anos para que a Bíblia inteira 
pudesse ser terminada.

Lembram dos 66 livros aqui dentro? Foram divididos em duas partes – 39 livros – que 
chamamos de Antigo Testamento e 27 livros que chamamos de Novo Testamento.

Vamos ver como é isso? (Mostre a grossura de Gênesis a Malaquias, e de Mateus 
até o apocalipse). Os últimos 27 livros são chamados de Novo Testamento. Estes 
últimos livros contam sobre a vinda do Senhor Jesus ao mundo e o que aconteceu 
depois disso e o último livro do Novo Testamento nos diz o que acontecerá no fim 
dos tempos.

Caso você tenha que achar um livro, é igual endereço, tem o livro, capítulo e versícu-
lo... mas comece pelo índice, que diz a paginação, e cada livro é dividido em capítu-
los e versículos... (ir falando e mostrando).

A Bíblia é uma mensagem muito especial de Deus para você, e encontramos nela 
tudo que precisamos para aprender, como conhecer e agradar a Deus, como se dar 
bem com as pessoas, como ser feliz e ter sucesso na vida. 

Por isso, esse ano será demais! Vamos passear através da Bíblia em cada dia. 

(sugestão para o responsável falar ao começar o projeto)
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1 A 7 DE JANEIRO  

Semana 1Semana 1 Livro de GênesiLivro de Gênesiss

MÚSICA
Muito Bom – A Criação

01/01/2022 
Sábado à tarde  

Conversar 
sobre o que é a 
Bíblia e Leitura 
do resumo de 
Gênesis

Somente na 
primeira semana 
faremos no culto 
de pôr-do-sol do 
Sábado – nas 
demais semanas 
do ano – o projeto 
é para o culto 
de pôr-do-sol da 
sexta-feira.

https://www.youtube.com/watch?v=QyiNcEPPb5o&t=12s

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais traduzido 
e o mais vendido. Deus só escreveu uma pequena parte do livro, 
mas superimportante: Os Dez Mandamentos. Ela demorou cerca 
de 1500 anos para ser escrita.  Está dividida em Velho Testamen-
to e Novo Testamento. O maior capítulo está em Salmos 119 e o 
menor Salmos 117. Agora vamos abrir a Bíblia em Genesis, cujo 
escritor foi Moisés. Vou representar Moises ( usar um bonequinho 
ou um cajado ou um objeto para ser Moisés):

 – Olá, lembra da minha história? Fui colocado num cestinho lá 
no rio Nilo. Eu sabia que você conhecia minha história. Pois é, eu 
escrevi o livro de Gênesis. Deus me pediu para contar para todas 
as pessoas, como o mundo começou. E eu escrevi, para que todos 
pudessem saber que Deus é o Criador. Mas eu queria que vocês 
soubessem da história de muitas outras pessoas que viveram na 
mesma época que eu. Isso já faz bastante tempo, porém é impor-
tante saber que Deus sonhou com uma vida num paraíso para to-
dos nós. Uau! Só que aconteceu uma coisa ruim: entrou o pecado! 
E Jesus decidiu morrer em nosso lugar para nos Salvar. E a Bíblia 
existe para nos contar sobre esse plano de Salvação. Vamos co-
nhecer mais sobre esse amor? Teremos o ano todo para isso. Vai 
ser uma grande aventura... Quem escreveu Gênesis? Moisés.

CULTO MATINAL
Gênesis

1:1-2

Se tiver uma lanterna, apague as luzes e procure as Bíblias da sua casa. Conte-as, escolha 
uma para vocês grifarem os versos cada dia e será a Bíblia do Passeio diário.

Descreva sua família e dê a cada pessoa uma qualidade. Pode desenhar a família. Noé entrou na 
arca com sua família. Desenhe uma arca.

A torre de Babel está em Gênesis. Faça uma torre alta com almofadas. Conversem sobre as 
línguas que surgiram a partir daí.

Abraão e Sara estão no Gênesis. Eles viveram um milagre. Escreva – MILAGRE – num lugar da 
sua casa. Porque a casa da gente é lugar de Milagres.

Sábado
Gênesis
1:26-27

Domingo
Gênesis

2:3

Segunda
Gênesis

3:4

Terça
Gênesis

6:14

Quarta
Gênesis
21:2-3

Quinta
Gênesis

39:2

Sexta

Armadura do Cristão
https://www.youtube.com/watch?v=aemn-9ne7zo

QR CODE 
nas páginas 
finais



8 A 14 DE JANEIRO  

Semana 2Semana 2 Livro de ÊxodoLivro de Êxodo

07/01/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente ao 
livro de Êxodo 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Lembra de mim? Eu sou Moisés. Escrevi o livro da semana passa-
da: o Gênesis, que falou da Criação, do Dilúvio e de tantas coisas. 
Hoje quero falar sobre outro livro que escrevi. Se chama Êxodo. 
Ele conta a história dos acontecimentos de quando guiei o povo 
de Israel para fora do Egito. O livro é muito importante porque eu 
conto a história do que vi Deus fazendo, isto é, Deus salvando o 
povo da escravidão. Conto como Ele nos ajudou a cruzar o Mar 
Vermelho, sem molhar nem os pés. E ainda está escrito como 
Deus me deu os Dez Mandamentos. Uau! Que livro maravilhoso! 
O livro de Êxodo conta a história da minha vida. Eu estava lá! E vi 
muito amor da parte de Deus em nos guiar para o bem.

CULTO MATINAL
Êxodo

2:3

Desenhe Moisés num cesto no rio Nilo.

Êxodo
3:2

Êxodo
3:7

Êxodo
4:12

Êxodo
12:27

Êxodo
14:22

Êxodo
16:4

MÚSICA
Herói Moises
https://www.youtube.com/watch?v=tPjvCyeP4Hk

Desenhe uma planta (sarça) e coloque no chão, peça que todos coloquem seus calçados ao 
redor do desenho... conversem sobre reverência e a presença de Deus.

As 10 pragas estão no livro de Êxodo. O que você faria se fosse o primogênito? Coloque uma 
etiqueta na sua porta com seu nome.

Desenhe uma Cruz e uma ovelha. Pergunte a um adulto: o que é a Páscoa?

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta



15 A 21 DE JANEIRO  

Semana 3Semana 3 Livro de LevíticosLivro de Levíticos

14/01/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Levíticos 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Olá, que alegria estar aqui com você! Adivinha quem eu sou? Ah, 
sou Moisés, lembra? Do livro de Gênesis, de Êxodo, que foi o livro 
no qual escrevi minha história. Passei pelo mar quando esse se 
abriu, foi demais! E hoje, abra sua Bíblia, Levíticos, é o terceiro livro 
que Deus me inspirou a escrever. Sabe, quando estávamos lá no 
Egito, tínhamos que seguir as leis daquele país. Eram duras aque-
las leis... Deus nos tirou do Egito, onde éramos escravos, e Ele nos 
deu leis novas para seguirmos, que eram para o nosso bem, para 
sermos mais felizes. Esse livro é cheio dessas leis. Deus me disse 
para subir ao alto de uma grande montanha, levei um tempão para 
subir, era o monte Sinai. Sabe, eu fiquei muito tempo lá, conver-
sando com Deus. Ele me disse tudo que Ele esperava que o povo 
de Israel fizesse. Então, escrevi tudo para o povo não se esquecer.
Em resumo, esse livro é incrível pois mostra o cuidado de Deus, 
indicando o que é melhor para nós.

CULTO MATINAL
Levíticos

11:2,3
Levíticos

23:3
Levíticos

23:6
Levíticos

23:10
Levíticos

23:22
Levíticos

42,43
Levíticos

27:32

MÚSICA
O Cordeiro
https://www.youtube.com/watch?v=c66jgTRF66c

De tudo o que você recebe. Deus quer sua lealdade. E pede quanto? Desenhe 10 moedas e 
pinte uma, essa parte é para Deus.

Havia uma festa especial: A Festa dos tabernáculos ou Festa das tendas. Pegue um lençol e 
monte uma tenda com as cadeiras. Se quiser durma esta noite em sua tenda.

Festa das Primícias, desenhe um galho de alguma planta cheio de frutinhas representando 
uma colheita.

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Desenhe uma planta (sarça) e coloque no chão, peça que todos coloquem seus calçados ao 
redor do desenho, conversem sobre reverência e a presença de Deus.



22 A 28 DE JANEIRO  

Semana 4Semana 4 Livro de NúmerosLivro de Números

21/01/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Números 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Agora você já sabe quem eu sou, não é mesmo? Pegue sua Bíblia, 
e abra no quarto livro. Adivinha quem escreveu? Isso, fui eu mes-
mo Moisés. Este livro se chama Números: 1, 2, 3... vem do latim 
“Numeri” e é uma referência por terem contado todas as pesso-
as que estavam indo para Terra Prometida.  É a história de como 
Deus ajudou-me a guiar o povo de Israel para o seu novo lar. Este 
é um livro triste, quer saber por quê? Porque mesmo eu guiando 
meus amigos para a terra que Deus tinha preparado para nós, eles 
estavam com muito medo de entrar nesta terra. Eles só viam de-
feitos, reclamavam de tudo... E tem mais coisa triste: neste livro 
você lerá como eu, Moisés, desobedeci a Deus e não pude ir até o 
fim e guiar o povo para dentro de sua nova terra. Meu bom amigo 
e ajudante Josué foi quem fez isso. Mas neste livro você verá que 
Deus não desiste da gente, mesmo quando erramos. 

CULTO MATINAL
Números

1:53
Números

2:32
Números
6:24-26

Números
9:15-17

Números
11:7-8

Números
18:21

Números
22:27

MÚSICA
Milagres no deserto
https://www.youtube.com/watch?v=fiOXLVpRgsw

Descubra o significado do seu nome e faça um desenho sobre isso.

Escreva o cardápio da primeira páscoa, se puder, em desenhos.

Foram espiar a terra, e haviam alguns itens bem grandes. Se você tiver balão, faça um cacho 
de frutas de bexigas.

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Faça uma lista das pessoas da sua família: nome, data de nascimento e parentesco, esse 
é seu censo... .

Balaão
https://www.youtube.com/watch?v=2SHzQolJeEE

QR CODE 
nas páginas 
finais



29/JAN A 4/FEV

Semana 5Semana 5 Livro de DeuteronômioLivro de Deuteronômio

28/01/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Deuteronômio 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Olá, olha eu aqui de novo... Eu, Moisés, guiei o povo de Israel para 
fora do Egito e lhes dei as leis de Deus. Um certo dia, eles fizeram 
tanta coisa errada que Deus falou em recomeçar um novo povo. 
Aí, eu pedi a Deus que salvasse a vida deles e guiei-os pelo de-
serto por mais 40 anos. Em dado momento, Deus pediu que eu 
subisse um monte muito alto e, lá de cima, Ele me deixou ver o lar 
especial que Ele tinha preparado para nós. Era lindo! Uau! Como 
eu queria ir para lá.

Em Deuteronômio vou contar sobre o dia em que me despedi 
dos meus amigos. Foi logo antes da minha morte. Eu queria que 
meus amigos se lembrassem do que Deus tinha feito por nós. Eu 
queria que eles sempre confiassem no Senhor. Sabe, Deus tem 
planos lindos para seus filhos. Vamos conhecer esses planos 
lendo a Palavra dEle.

CULTO MATINAL
Deut.

1:10 e 21
Deut.

4:9 e 35
Deut.
5:32

Deut.
14:22

Deut.
28:1,2

Deut.
28:13

Deut.
34:1

Moisés repete os 10 mandamentos. Faça o desenho das duas tábuas e enumere os 
mandamentos.

Neste livro tem leis sobre o casamento, pergunte aos seus pais como foi o casamento deles. 
Olhe fotos desse dia. Caso não tenham fotos, faça uma selfie com eles agora.

Moisés dá uma benção ao povo, chame sua família e ore por eles.

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Existiam cidades de refúgio para o povo. Crie na sua casa um cantinho especial para você, 
escreva: “meu lugar de refúgio”.

MÚSICA
Jesus me ama
https://www.youtube.com/watch?v=hfCiOEBzH20
Obedecer
https://www.youtube.com/watch?v=7c7GCNEmzR0

QR CODE 
nas páginas 
finais



5 A 11 DE FEVEREIRO

Semana 6Semana 6 Livro de JosuéLivro de Josué

04/02/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Josué 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Olá, o meu livro é uma continuação dos 5 livros de Moisés... 

Eu sou Josué e este livro conta a história da entrada dos isra-
elitas na Terra Prometida sob a minha liderança. Ai, ai... Assim 
que assumi o comando, fiquei com medo e inseguro. Então Deus 
falou:  “Não tenha medo, seja forte e corajoso!” A partir de então, 
criei animo e guiei o povo! E podem aplaudir: entramos na Terra 
Prometida por Deus. UAU! O mais importante nesta história foi 
aprender a depender de Deus em cada pedacinho da vida. Só ter-
emos sucesso se obedecermos ao Senhor, mas se um dia você 
fracassar, e os Israelitas aprenderam isso também, é só desobe-
decer! Meu lema era: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.

CULTO MATINAL
Josué

1:3
Josué

1:9
Josué

2:1
Josué

3:5,15,17
Josué

6:11,12
Josué

10:12-14
Josué
24:15

Tire uma foto sua mostrando o músculo do braço e escreva no braço: “Sê forte e Corajoso”! 
e coloque num porta retrato.

Pegue uma folha em branco, passe tinta na sola dos pés, e faça um carimbo dos seus pés 
nessa folha ou faça o contorno dos seus pés nessa folha e escreva – Josué 1:3, coloque 
como um cartaz em seu quarto.

A casa da Raabe era no muro. Ppegue um brinquedo imitando uma “casa”, prepare um muro 
feito de livros e coloque a “casa” em cima. Pinte um cordão vermelho e coloque na casa. 

O povo de Israel passou pelo Jordão e ninguém molhou os pés. Amarre uma sacolinha em 
seus pés, e peça para seus pais colocarem água em uma bacia, coloque seus pés dentro, e 
não vai molhar.

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
Vem com Josué lutar
https://www.youtube.com/watch?v=sILaooXVM0c 



Semana 7Semana 7 Livro de JuízesLivro de Juízes

11/02/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Juízes 

CULTO PÔR DO SOL

– Olá... Muito prazer, eu sou Samuel. E este é o livro de Juízes. E 
acho que você conhece minha história: minha mãe Ana orou e fui 
gerado e, ainda pequenino, ela me levou para trabalhar no templo. 
Vivi minha vida para Deus. Me tornei até juiz de Israel. Sabe, juízes 
eram pessoas importantes em nossa nação nesse tempo porque 
nós dizíamos ao povo o que Deus queria que eles fizessem. O 
povo pediu um rei para imitar as outras nações e eu escolhi Saul, 
e depois Davi para serem reis de Israel. O livro de Juízes explica o 
que aconteceu com nossa nação. Ah, nosso líder de verdade, não 
eram os juízes, era Deus. Ele sempre cuidou de nós.

Desenhe um anjo, ele anunciou o nascimento de Sansão.

Pegue copos descartáveis e conte a história de Gideão e, na hora que derrubam os muros, 
achatem os copos descartáveis.

Desenhe uma cabeça, e cabelos longos. Brinque de cortar esses cabelos. 

Sansão pede forças para fazer seu ultimo trabalho. Você é forte? Tente pegar a maior 
quantidade de kg de alimentos, parabéns pela sua força.

12 A 18 DE FEVEREIRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Juízes
4:4,5

Juízes
6:12

Juízes
7:18

Juízes
13:5

Juízes
13:8

Juízes
16:28

Juízes
21:25

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
SAUL - É melhor obedecer 
https://www.youtube.com/watch?v=FgbHghKe1AE
Fortão do Cabelão
https://www.youtube.com/watch?v=zwW85Wa8Q_I

QR CODE 
nas páginas 
finais



19 A 25 DE FEVEREIRO

Semana 8Semana 8 Livro de RuteLivro de Rute

18/02/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Rute 

Versos Diários

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou Rute. 
Este livro é muito importante, viu? Porque conta a história da fa-
mília de Elimeleque e o que eles viveram naqueles dias dos juízes 
que vimos na semana passada. No livro, falamos da genealogia 
dos avós de Davi. O começo é bem triste, fala de fome, de mudan-
ças e de mortes. Mas tem um final muito feliz. Esta é a história de 
uma família fiel e temente que, mesmo passando por tristezas, 
confiou no Senhor. Vamos aprender que Deus usa pessoas sim-
ples e acontecimentos comuns para alcançar propósitos grandio-
sos. Querem saber? Meu bisneto foi o rei Davi. E sabem quem veio 
muitos anos mais tarde, desta mesma família? Jesus, o nosso 
Salvador. Algumas coisas tristes aconteceram comigo, mas Deus 
deu-me um final feliz porque confiei nEle e obedeci, Deus foi bom 
para mim e será para você também.

CULTO MATINAL
Rute
1:9

Rute
1:16,17

Rute
2:11,12

Rute
3:6

Rute
3:10,11

Rute
3:18

Rute
13,17

MÚSICA
A escolha certa
https://www.youtube.com/watch?v=d6-g320v3Ec

Imagine que você está se despedindo de alguém. O que você falaria?

Rute ia trabalhar na roça. O que ela colhia? Faça um desenho sobre isso.

Rute teve um bebê, que foi avô de alguém famoso, descubra quem era.

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Desenhe a família de Noemi, sem as noras.



Semana 9Semana 9 Livro de SamuelLivro de Samuel

25/02/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Samuel 

CULTO PÔR DO SOL

Adivinha quem eu sou? Fui um presente de Deus. Minha mãe se 
chamava Ana. Ela pediu a Deus que lhe desse um bebê. E Deus 
ouviu sua oração, assim ela ficou grávida e depois eu nasci. Sou 
Samuel. 

Sabe, cresci com Eli o sacerdote. Tornei-me um líder do povo. O 
primeiro livro de Samuel conta minha história. É realmente um 
livro histórico. No segundo livro, conto o que aconteceu com a 
minha nação, Israel. Falo desde o reinado de Saul e toda história 
do rei Davi. É isso mesmo! Eu conheci esses dois reis, falei com 
eles. Nós aprendemos que Deus planeja coisas lindas para cada 
pessoa e nos ajuda a sermos melhores todo dia.

Faça uma cama no chão e deite um pouquinho e peça para alguém te chamar. Relembrando 
Samuel ao ouvir Deus chamando.

Imite a Ana parecendo bêbada no templo.

Desenhe a arca que foi tomada do povo de Israel. (Lembre-se que não é a arca de Noé, viu?)

Desenhe e recorte as 5 pedras que Davi pegou para derrotar Golias. Escreva nelas coisas que 
Deus dá a seus filhos.

26/FEV A 4/MAR

Versos Diários
CULTO MATINAL

Samuel
1:11

Samuel
1:27

Samuel
3:9

Samuel
7:12

Samuel
12:24

Samuel
17:12,40

2 Samuel
5:4

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
Samuel
https://www.youtube.com/watch?v=V6-ALvuPWBc
Gigante Davi
https://www.youtube.com/watch?v=T-3-ytas5qo

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 10Semana 10 Livro de ReisLivro de Reis

04/03/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Reis 

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Meu nome é Salomão. Vou contar um pouco de história para 
vocês. Nestes dois livros, vemos a história da morte de Davi, do 
reinado de Salomão (eu), do declínio e divisão do reino de Isra-
el, porque  começamos a fazer coisas que entristeciam a Deus, 
como a adoração de ídolos. Tem uma parte linda, que conta a 
história do ministério do Profeta Elias. Fala da divisão do reino  
dez tribos de Israel ao norte e duas tribos ao sul. São relatos de 
sucessos e fracassos espirituais de cada reino. E o mais triste, 
aqui em Reis, vamos ver porque Israel e Judá perderam a prote-
ção do Senhor e foram conquistados por outras nações.

Este foi um tempo triste em nossa nação. Nós éramos fortes, en-
quanto Salomão foi rei. Contudo, a nação dividiu-se e muitas pes-
soas não amaram mais a Deus. Eu fiquei muito triste assim como 
Deus também.

O que foi que Salomão pediu para Deus? Escreva isso bem grande e coloque em destaque na 
sua casa.

Faça uma coroa e escreva nela o nome de um dos reis de Israel.

Um dia Salomão recebeu visitas e tratou-as muito bem. Vamos brincar de receber visitas? 
Peça para seus pais saírem da casa e entrarem novamente, então você os trata como visita.
Vai ser bem legal!

Elias sobe para o Céu numa espécie de carruagem especial. Desenhe esse momento.

5 A 11 DE MARÇO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Reis
1:37

Reis
3:1

Reis
3:9,11,12

Reis
17:8

2 Reis
2:8,9

2 Reis
6:17

Reis
12:14

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
Cuidado olhinho o que vê
https://www.youtube.com/watch?v=ALoKeNzsEaQ
Naamã
https://www.youtube.com/watch?v=7l6ifNI2joo

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 11Semana 11 Livro de CrônicasLivro de Crônicas

17/03/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Crônicas 

CULTO PÔR DO SOL

 Olá! Somos Esdras (o sacerdote) e Neemias (o que cuidava do 
rei). Nestes livros, apresentamos uma linda história! Começa-
mos lá com Adão, e atravessamos a história de Judá e Israel até 
chegar ao rei Ciro (da Pérsia), aquele que libertou os israelitas do 
cativeiro na Babilônia. Contamos ainda sobre o rei Salomão e a 
visita da rainha de Sabá. Sabe, este livro foi escrito para as pes-
soas que estavam voltando para Jerusalém, para começarem 
uma vida nova. Iriam reconstruir o templo para que pudéssemos 
adorar a Deus novamente. Por isso, falamos de Davi que amava 
a Deus e tentava sempre agradá-lo. Eles precisavam saber que 
Deus cuida de nós.

Quando Davi ficou feliz, cantou uma música pulando de alegria. Tente imitar Davi. Escolha 
uma música que você saiba bem e cante pulando.

Faça uma oração escrita parecida com a de Jabez. Ela pediu coisas incríveis. 1 Crônicas 4:9,10

Desenhe a mão do gigante que está registrada em I Cron.20:6.

Joas era um menino Rei. Ele pediu para colocarem ofertas num cofre. Prepare um cofre ou 
uma vasilha para você colocar valores para o Senhor.

12 A 18 DE MARÇO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Crônicas
4:10

Crônicas
11:9

Crônicas
13:14

Crônicas
16:8

Crônicas
28:20

2 Crônicas
3:1

2 Crônicas
20:15

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Deus está aqui
https://www.youtube.com/watch?v=D2RAIZksGQE



Semana 12Semana 12 Livro de EsdrasLivro de Esdras

18/03/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Esdras 

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Eu sou Esdras. E esta é a minha história:

A história de Deus trazendo o povo de Israel de volta para Je-
rusalém. Foi Zorobabel quem guiou o primeiro grupo de volta. 
Eu guiei o grupo seguinte. Fiquei feliz ao encontrar o templo re-
construído quando voltei para casa. Mas fiquei triste pois o povo 
não estava obedecendo a Deus. Pedimos para Deus nos perdoar. 
Prometemos segui-lo.

Esdras era escriba, faça um rolo e escreva seu verso predileto.

Prepare uma lista de quem você gostaria que morasse perto da sua casa. Esdras fez uma 
listagem dos que iriam morar em Jerusalém.

Dario fez um decreto. Peça para seus pais fazerem um decreto e você vai cumprir por um 
dia.

Hora de guerra de travesseiro! Faça por 5 minutos e depois arrume tudo. Esdras queria uma 
volta alegre para a reconstrução.

19 A 25 DE MARÇO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Esdras
1:4

Esdras
3:10

Esdras
3:11

Esdras
6:16

Esdras
6:22

Esdras
7:27

Esdras
10:1

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Hora de ajudar
https://www.youtube.com/watch?v=7fKM5OKAgOM



Semana 13Semana 13 Livro de NeemiasLivro de Neemias

25/03/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Neemias 

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Neemias. Eu era um ajudante especial do rei da Pérsia. 
Meu serviço era ter certeza que não havia nada de errado com o 
que ele comia ou bebia. O rei ficava contente por eu poder ajudá-
-lo. Um tempo depois, o rei deixou-me liderar o terceiro grupo de 
pessoas de volta para casa, a cidade de Jerusalém. Foi quando 
nós reconstruímos o muro em volta da cidade. Nossos inimigos 
não queriam que reconstruíssemos o muro. Eles tornaram difícil 
o trabalho para nós. Escrevi esse livro para as pessoas saberem 
o quanto Deus nos ajudou.

Coloque seus sapatos nos pés trocados e caminhe um pouco dentro de casa. Neemias 
sofreu para ir até Jerusalém.

Brincar de campo minado: para lembrar as dificuldades que o povo passou. Passar fitas por 
um corredor, ou num quarto, e rastejar de um lado para outro. Obstáculo de fitas ou cama de 
gato no corredor.

Vamos brincar? Escolha uma pessoa para brincar contigo. Colocar uma bolinha de papel no 
chão, a uma distância de mais ou menos um metro de cada um de vocês. Dado o sinal ou 
após contar 1, 2, 3. Veja quem pega primeiro a bolinha, mas se um tocar no outro após este 
pegar a bolinha, solta-se a bolinha e perdeu ponto. Ganha quem pegar mais vezes a bolinha 
sem ser tocado pelo outro.

Desenhe um muro com os tijolinhos e escreva neles: Deus Proteje.

26/MAR A 1/ABRIL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Neemias
1:5

Neemias
2:18

Neemias
4:22

Neemias
5:19

Neemias
6:9

Neemias
8:8

Neemias
13:14,22

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Por dentro e fora
https://www.youtube.com/watch?v=QE5UlE10VwU



Semana 14Semana 14 Livro de EsterLivro de Ester

01/04/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Ester 

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Ester. Fui rainha da Pérsia, quando minha família, o povo 
de Israel, vivia lá. Enquanto fui rainha pude ajudar a salvar minha 
família. Deus cuidou de nós e nos manteve a salvo.

O livro de Ester possivelmente foi escrito por meu tio Mordecai, 
e conta a minha história. Ele explica como tornei-me rainha e 
como Deus ajudou-me a salvar minha família. Confiamos em 
Deus e Ele nos manteve a salvo. Não sei qual será sua história, 
mas se você confiar em Deus, em tudo, sei que viverá uma vida 
mais feliz.

Desenhe uma coroa para a Ester.

Agradeça a seus pais por cuidarem de você. Eles são muito especiais.

Um homem do mal preparou uma forca para alguém, que feio! Vamos brincar de forca? Pense 
numa palavra, prepare a forca e brinque com alguém.

Ester ficou um ano em tratamento de beleza, pegue um creme e faça uma massagem nos 
pés dos seus pais.

2 A 8 DE ABRIL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Ester
2:7

Ester
2:10

Ester
2:17

Ester
4:7

Ester
4:16

Ester
6:10

Ester
10:3

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
ESTRELA | A rainha Ester
https://www.youtube.com/watch?v=W2y4c94aXB4



Semana 15Semana 15 Livro de JóLivro de Jó

08/04/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Jó 

CULTO PÔR DO SOL

 Eu sou Jó. Até hoje, as pessoas falam da paciência de Jó... no 
caso, minha paciência. Mas o segredo é que eu amava muito a 
Deus e sempre queira agradá-lo. Fui um homem íntegro e perma-
neci fiel mesmo em meio a duras provações Deus era bom para 
mim. Deu-me uma grande família, uma linda casa e muitas coisas 
boas. Então, meus problemas começaram. Perdi tudo o que tinha, 
até mesmo meus filhos. Meus amigos disseram-me que Deus es-
tava me punindo. Contudo, não era verdade. Eu e você fazemos 
parte do grande conflito, a guerra entre o bem e o mal... e con-
fiando em Deus, vencemos com Jesus. Quando você estiver com 
problemas lembre-se da minha história e confie no Senhor.

Procure um ralo da sua cozinha e passe de leve seus dedos, Jó se coçava com cacos de 
telhas.

Desenhe a família de Jó.

Jó tinha amigos. Faça uma lista dos seus amigos e envie uma mensagem para eles.

Jó orou por seus amigos. Escolha dois dos seus amigos que ainda não conhecem Jesus e 
comece a orar por eles.

9 A 15 DE ABRIL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Jó
1:1

Jó
1:5

Jó
2:8

Jó
42:2,5

Jó
42:10

Jó
42:12,13

Jó
42:16

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Deus Cria em Mim um coração
https://www.youtube.com/watch?v=_moid5x_kEw



Semana 16Semana 16 Livro de SalmosLivro de Salmos

15/04/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Salmos 

CULTO PÔR DO SOL

 Oi! Eu sou Davi. Você provavelmente se lembra de mim como o 
menino que lutou com o poderoso gigante Golias. Eu amava mui-
to a Deus e sou conhecido como o homem segundo o Seu cora-
ção. Este livro da Bíblia inclui salmos escritos por outras pessoas 
também. É um livro de músicas para ajudar-nos a adorar a Deus. 
Escrevi alguns dos Salmos para pedir que Deus me ajudasse com 
as coisas difíceis. Escrevi outros para agradecer a Deus pelo seu 
cuidado comigo. Alguns outros louvam a Deus pelo que Ele é. Um 
dos salmos mais famosos é o 23, o mais longo é o 119 e o menor 
117.

No Salmo 23 tem uma parte que fala:”...preparas-me uma mesa...” Pense em alimentos que 
Jesus comeria e faça uma lista.

Os Salmos são hinos. Escolha um Salmo e invente uma música para ele.

Pinte em sua Bíblia o menor dos Salmos, o 117.

Escolha um Salmo para  decorar (pintar) e memorizar nesta semana.

16 A 22 DE ABRIL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Salmos
18:1,2

Salmos
19:1

Salmos
23:1

Salmos
51:10

Salmos
91:10,11

Salmos
119:105

Salmos
139:23,24

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
É o Amor de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=22dqE9Gj6R0
Meu Pastor
https://www.youtube.com/watch?v=mWw_x_B19oo

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 17Semana 17 Livro de ProvérbiosLivro de Provérbios

22/04/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Provérbios 

CULTO PÔR DO SOL

 Oi! Eu sou o rei Salomão. Sou o filho do rei Davi. Deus me deu o 
que pedi. Fez de mim um sábio. As pessoas vinham visitar-me 
de todo lugar do mundo. E Deus ajudava-me a resolver os seus 
problemas. Provérbios é meu livro da sabedoria. Inclui também 
alguns provérbios de alguns homens sábios. Sabe, existe muita 
gente inteligente, mas a sabedoria é bem diferente. Só Deus que 
pode nos dar, porém,  precisamos pedir. Faça isso nessa semana 
e você vai se surpreender com a sua capacidade mental! Que será 
para honrar ao Senhor.

Tem pessoas que repetem muitas vezes o que estão falando. Outros são até chatos e 
se parecem com uma lata na goteira. Eexperimente pegar uma lata ou algo vazio e deixe 
embaixo da torneira para cair pingos, ouça o barulho.

Escreva duas lições que a formiga nos ensina.

Desenhe um caminho e escreva: “Ensine a Criança...” e coloque você no desenho.

Faça um cartão bem lindo para sua mãe e escreva: Mulher Virtuosa.

23 A 29 DE ABRIL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Provérbios
1:7

Provérbios
3:1,2

Provérbios
4:6,13

Provérbios
5:21

Provérbios
14:1

Provérbios
16:1

Provérbios
31:10

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
A Vida é tão boa
https://www.youtube.com/watch?v=Qw3AkX-16nY



Semana 18Semana 18 Livro de EclesiastesLivro de Eclesiastes

29/04/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Eclesiastes 

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou Salomão, o rei sábio e tenho uma pergunta. Você sabe 
como ser feliz? Eu fui o homem mais rico do mundo, mesmo as-
sim não era feliz. Tentava encontrar a felicidade nesse mundo, 
mas não encontrava. Encontrei a resposta em Deus. A felicidade é 
encontrada na obediência a Deus. Queria que o mundo soubesse 
disto. É por isso que escrevi Eclesiastes.

Faça uma lista de coisas que você tem que fazer cada dia, e coloque os horários para cada 
uma delas.

Desenhe um relógio e escreva: “Tudo tem seu Tempo”.

Tem um verso que diz: “Lança Seu Pão sobre as águas” Pergunte para seus pais como aplicar 
isso nos estudo e na vida.

Escreva 3 coisas que você quer ser ou fazer quando for mais velho.

30/ABRIL A 6/MAIO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Eclesiastes
1:4,5

Eclesiastes
2:24

Eclesiastes
3:11

Eclesiastes
4:1

Eclesiastes
5:2

Eclesiastes
11:9

Eclesiastes
12:1

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Eu Sou Feliz
https://www.youtube.com/watch?v=GrHx1lKbo-8



Semana 19Semana 19 Livro de CânticosLivro de Cânticos

06/05/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Cânticos 

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou o Rei Salomão! Escrevi este livro como uma carta de 
amor para minha esposa. Queria que ela soubesse o quanto eu a 
amava. E queria que todo mundo soubesse disso. Porém, também 
queria que as pessoas soubessem que Deus nos ama. O amor de 
Deus é ainda maior do que o amor que eu tinha por minha mulher. 
Seu amor é realmente especial. Deus cuidará de nós.

Peça para seus pais declararem o amor deles por você.

Este livro é do amor, faça corações e espalhe pela sua casa.

Para mostrar amor,  fale palavras de carinho para cada um da sua casa.

Hora da foto da família, tirar uma foto e escrever: “Lar, lugar de amor”.

7 A 13 DE MAIO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Cânticos
1:1

Cânticos
2:1

Cânticos
2:2

Cânticos
5:9

Cânticos
5:16

Cânticos
8:6

Cânticos
8:7

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
A Vida é tão boa
https://www.youtube.com/watch?v=Qw3AkX-16nY



Semana 20Semana 20 Livro de IsaíasLivro de Isaías

13/05/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Isaías 

CULTO PÔR DO SOL

Oi! Eu sou o Isaías. Fui profeta de Deus há muito tempo. Deus me 
deu algumas mensagens tristes e algumas alegres para dar ao 
povo. Deus contou-me coisas para eu falar sobre Jesus. Eu escre-
vi: “Seu nome será: maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da 
eternidade. Príncipe da paz.”

Escrevi também que João Batista era a voz de alguém gritando no 
deserto: “Prepare o caminho do Senhor.”

Minhas mensagens de Deus estão no livro de Isaías. Eu disse 
como Deus iria salvar o povo de Israel. Além disso, conto neste 
livro o sofrimento que Jesus teria por nos amar. Você sabe que 
Jesus morreu no seu lugar?

Desenhe um coração cinza e um branco, escreva: “Deus perdoa meus pecados, me limpa.”

Abra um guarda-chuva, e chame seu pai ou mãe e fiquem embaixo e pergunte: como eles 
sentem o amor de Deus?

Desenhe um coração, colocando o lápis na boca e não na mão, depois escreva: “Eu Te escolhi.”

Faça uma marca em sua mão direita para não esquecer que é essa a mão que o Senhor 
segura você.

14 A 20 DE MAIO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Isaías
1:18.19

Isaías
6:8

Isaías
7:14

Isaías
12:2

Isaías
41:10,13

Isaías
49:16

Isaías
65:24

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Senhor tão pequeno sou
https://www.youtube.com/watch?v=buslqhXsNW8



Semana 21Semana 21 Livro de JeremiasLivro de Jeremias

20/05/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Jeremias 

CULTO PÔR DO SOL

Oi. Eu sou Jeremias. Deus escolheu-me para ser profeta antes 
mesmo de nascer. Tive uma vida triste. Fui ameaçado e colocado 
na prisão. Então o rei queimou algumas das coisas que tinha es-
crito. Eu tinha de falar ao povo que eles não estavam obedecendo 
a Deus, que Ele ia destruir nossa cidade e nossa nação. Mas o 
povo não ouviu! Eles simplesmente tentaram matar-nos. 

Neste livro ensino que a corrupção tem sua origem num coração 
ímpio, e que sem um novo coração, novas intenções e um novo es-
pírito, o homem é incapaz de fazer o bem. Tal mudança só poderia 
ser efetuada por um ato soberano e criador de Deus. Você quer 
pedir para Deus um coração puro e bom?

Jeremias precisava ensinar uma lição. E Deus falou: “Compra um cinto...” Agora, pegue um 
cinto de alguém da casa,  esconda-o e as pessoas precisam achá-lo. Que lição Deus queria 
ensinar? Jeremias 13:1-11

Jeremias se achava criança. Que tal engatinhar pela sala como uma criança?

Desenhe um vaso de barro, e corte-o como um quebra cabeça. Monte o quebra cabeça 
lembrando que Deus nos refaz.

Pessoas más colocaram Jeremias num poço. Se fosse você, como se sentiria?

21 A 27 DE MAIO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Jeremias
1:6-8

Jeremias
10:6

Jeremias
15:16

Jeremias
17:7,8

Jeremias
17:8,9

Jeremias
17:14

Jeremias
29:13

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Número 1
https://www.youtube.com/watch?v=mdPucEefKGo



Semana 22Semana 22 Livro de LamentaçõesLivro de Lamentações

27/05/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Lamentações 

CULTO PÔR DO SOL

Fui profeta de Deus durante um tempo triste para nossa nação. 
Eu disse a todos em Judá que Deus iria destruir nossa nação. 
Ninguém acreditou em mim. Nossa nação e nossa cidade foram 
destruídas. Deus provou que eu estava certo o tempo todo. Mas 
eu não estava feliz. Foi um dia triste. Eu sou Jeremias. O livro das 
lamentações é como meu diário. Algumas pessoas acham que ele 
é o livro mais triste da Bíblia. Podem estar certas. É muito triste 
quando as pessoas não obedecem a Deus.

O povo estava triste, a cidade estava arruinada. Desenhe algumas coisas de ponta cabeça para 
ilustrar  a cidade destruída.

Escreva qual foi a última vez que você chorou. Lembra por que? 

Noutra parte fala que eles andavam como cegos nas ruas. Coloque uma faixa nos olhos e tente 
andar, mas alguém vai te dizendo: “Mais para a direita, esquerda, em frente...” Depois, comente o 
que sentiu. O Povo estava assim, sem Deus para guiar.

Escreva alguns pecados que você praticou, e embrulhe num papel, e em cima dele escreva: 
“Misericórdia”. Depois ore pedindo perdão, rasgue e jogue.

28/MAIO A 3/JUN

Versos Diários
CULTO MATINAL

Lament.
1:8

Lament.
1:14

Lament.
18

Lament.
2:11,13

Lament.
3:1

Lament.
3:22,23

Lament.
3:25,26

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Ele Ali Está
https://www.youtube.com/watch?v=rOSMUujH3pQ



Semana 23Semana 23 Livro de Ezequiel Livro de Ezequiel 

03/06/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Ezequiel 

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Eu sou Ezequiel. Fui um dos sacerdotes chamado para profe-
tizar durante o Exílio do povo judeu na Babilônia. Ajudei a formar 
uma escola de profetas que ensinava a Lei à beira do Rio Quebar, 
que corta a cidade de Babilônia. Deus enviava muitas visões, para 
eu ensinar ao povo, e até na minha vida particular, aconteceram 
coisas que serviram de ensinamentos. Acontece que as pessoas 
achavam que em breve tudo voltaria ao normal, a ser como era 
antes, mas Deus avisava que Jerusalém seria destruída. Parecia 
que a sociedade sofria de doença crônica e incurável, pois havia 
abandonado o projeto de Deus em troca de uma vida luxuosa e 
fascinante. Por isso, na visão, vi o próprio Deus deixando o Templo 
e largando esses rebeldes. Ainda hoje, Deus envia advertências 
para sermos obedientes e fiéis.

Faça uma lista dos seus parentes que ainda não conhecem Jesus como você. Ao passar dos 
dias, use essa listagem, ore, telefone para eles e diga como essa pessoa é importante pra 
você.

Ezequiel teve algumas visões, numa delas, 4 anjos saiam de uma nuvem. Use a criatividade 
que Deus lhe deu, e desenhe essa visão. 

Hora da matemática – “Um dia te dei por um ano” – esse é o jeito dado por Deus para revelar 
a profecia. Some a idade de todos da sua casa e veja quantos anos vocês todos tem juntos. 
Depois use a calculadora e calcule quantos dias vocês todos tem juntos.

Deus diz que Ele apascentaria suas ovelhas. Você é a ovelha! Fale pra Jesus o que você 
precisa hoje. Fale em oração, colocando em Suas mãos.

4 A 10 DE JUNHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Ezequiel
1:3

Ezequiel
1:13

Ezequiel
1:28

Ezequiel
3:12

Ezequiel
3:17

Ezequiel
4:7

Ezequiel
11:19,20

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
A Alegria
https://www.youtube.com/watch?v=GbfxEQZr9Jg



Semana 24Semana 24 Livro de DanielLivro de Daniel

10/06/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Daniel 

CULTO PÔR DO SOL

Meu nome é Daniel. Passei a noite em uma cova de leões. Meus 
bons amigos: Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram alguns 
problemas também. Tiveram de ficar numa fornalha acesa. Estre-
tanto, todos continuamos a obedecer a Deus. Ele cuidou muito 
bem de nós. Cresci na Babilônia. Meus parentes, o povo de Israel, 
foram tirados de suas casas pelo rei da Babilônia. Eu queria servir 
e obedecer somente a Deus. E no livro de Daniel conto minha his-
tória. As pessoas estudam o meu livro porque ele conta também 
o que acontecerá quando Jesus voltar. Sabe aquele sonho do rei? 
Da estátua? Ali tem a história geral do planeta Terra. E fala do final 
super feliz  que Jesus vem nos buscar. Um segredinho: eu fiquei 
apavorado ao saber de tudo isso que iria acontecer. Você já sabe 
onde estamos... no final, nos dedinhos da estátua... logo, logo po-
deremos encontrar Jesus!

Daniel escolheu uma alimentação mais saudável... o que ele pediu para beber? Sirva esta 
bebida para cada um da sua casa.

Desenhe uma estátua e escreva os nomes dos reinos, assim como no sonho do rei. 

Na estátua, há os pés. Pegue o desenho que você fez e escreva seu nome lá nos pés da estátua 
para lembrar onde você está na história da humanidade.

Daniel foi jogado na cova dos leões. Brinque de pega-pega com alguém, sendo que o pique 
será a cova dos leões.

11 A 17 DE JUNHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Daniel
1:8

Daniel
1:12,20

Daniel
2:22

Daniel
2:28

Daniel
2:31

Daniel
7:25

Daniel
12:3

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Daniel na cova dos leões
https://www.youtube.com/watch?v=epzpdYT-1qE



Semana 25Semana 25 Livro de OséiasLivro de Oséias

17/06/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Oséias 

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Oséias. Amós e eu fomos profetas para Israel. Israel era o 
reino do norte. Tentamos dizer para o povo obedecer a Deus. Mas 
a maioria não nos escutou. Deus usou meu casamento com Gó-
mer como um exemplo. Nós nos separamos várias vezes, mas a 
cada vez Deus falou para tomar minha mulher de volta. Era exata-
mente como Deus fazia com o povo, eles erravam, se esqueciam 
de Deus e Deus perdoava-os e os tomava de volta. Tentei fazer 
o povo entender isso. Deus nos ama tanto! Ele continua sempre 
tomando-nos de volta. O livro de Oséias conta a minha história. 
Eu queria que todos soubessem o que aconteceu comigo em meu 
casamento: que representa o amor de Deus que perdoa e nos quer 
bem pertinho dEle.

Dia de foto com a Família! Faça aquela foto escadinha por idade com todos da família.

As coisas não são fáceis. Faça um desenho, usando os lápis com o pé. 

Deus fala que o povo vai habitar em tendas. Gostaria que pegasses um lençol e preparasse uma 
tenda para você brincar em baixo.

Oseias mostrou o amor de Deus. Faça bilhetinhos dizendo que você ama cada um da sua 
família.

18 A 24 DE JUNHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Oséias
1:10

Oséias
2:14

Oséias
2:19

Oséias
3:5

Oséias
4:6

Oséias
6:3

Oséias
14:9

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
É Feliz o Lar
https://www.youtube.com/watch?v=u66eh_M6mBI



Semana 26Semana 26 Livro de JoelLivro de Joel

24/06/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Joel 

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Joel, fui um profeta de Deus em Judá, meu país. Judá era 
o reino do sul. Nosso país tinha passado por tempos difíceis. 
Mesmo assim, todos continuavam a desobedecer a Deus. Eu dis-
se para as pessoas mudarem seus caminhos e pedirem perdão 
a Deus. O livro de Joel é minha mensagem de Deus. O apóstolo 
Pedro usou o que eu disse para mostrar a todos que o dia do ju-
ízo estava chegando. Pedro referiu-se a esse dia como o dia do 
Senhor, quando pregou após a vinda do Espírito Santo no dia de 
Pentecostes. Então, eu reafirmo: “o dia do Senhor está bem perto!” 
Vamos nos preparar para esse encontro glorioso.

O dia do Senhor está perto! Não sabemos o dia que Ele virá. Mas tem um dia que você sabe 
qual é. Faça agora uma conta: quantos dias faltam para seu aniversário?

Peça alguma coisa para comer para alguém da sua família e coma tuuudo! Tem que raspar o 
prato, similar aos gafanhotos. O povo viu sua terra limpa desse jeito. 

Este livro nos fala que as crianças vão pregar... comece escrever uma pequena mensagem. 
Depois, fale o que escreveu para seus familiares.

Sinais! O sol escureceria... pinte um sol de uma cor escura. Então, escreva: Este é um dos 
sinais da volta de Jesus.

25/JUN A 1/JUL

Versos Diários
CULTO MATINAL

Joel
1:15

Joel
2:18 

Joel
2:28

Joel
2:31

Joel
2:32

Joel
3:11

Joel
3:14

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
A Deus Dai Louvor
https://www.youtube.com/watch?v=1ELz4OtkA20



Semana 27Semana 27 Livro de Amós e ObadiasLivro de Amós e Obadias

01/07/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Amós e Obadias  

CULTO PÔR DO SOL
Olá, eu sou Amós e este é Obadias. Fui profeta de Deus para minha 
nação, Israel. Ser um profeta não era o que eu queria para minha vida. 
Eu era um pastor de ovelhas. Pouco tempo depois, Deus me falou 
para advertir o povo, fiz o que pude para que o povo entendesse essa 
mensagem, mas eles estavam tão firmes em seus caminhos, que não 
quiseram mais obedecer a Deus. Aprenderiam de uma forma dura.

Oi! E eu sou Obadias. Fui um dos profetas também. Vou até con-
tar a vocês sobre dois irmãos, Esaú e Jacó. Esses dois irmãos 
não eram nada parecidos. Nunca combinaram. O nome de Jacó 
foi mudado para Israel. Sua família tornou-se a nação de Israel. A 
família de Esaú tornou-se uma nação também. A nação de Edom. 
E adivinhe uma coisa! As duas nações nunca se deram bem. Os 
israelitas se tornaram filhos de Deus. O senhor os abençoou. En-
tão um dia Israel enfrentou problemas. E adivinha? Edom ficou 
feliz por Israel ter problemas. Assim, Deus deu-me uma mensa-
gem para Edom: você será destruída porque não ajudou o povo 
de Deus. Assunto sério neste livro. Deus sempre avisa o que vai 
acontecer. Deus sempre cuida dos seus filhos.

Escolha uma pessoa da família, uma se assenta na frente da outra, e colocam as mãos, palma 
com palma. Quem está com a mão em baixo tem que ser rápido e bater na mão do outro, 
mostrando que para Deus não vale a agilidade, mas a confiança no Senhor.

Brincar de quebra de braço. Lembrando que o Senhor tiraria a força do povo que era 
desobediente. 

Andarão dois juntos se não houver acordo? Amarre sua perna na perna de alguém da família e 
andem pela casa. Para lembrar que para caminhar juntos tem que ter acordo.

Deus sempre revela seus segredos. Brinque de descobrir o personagem bíblico que o outro 
está pensando. Exemplo: estou pensando num personagem bíblico... só dê dicas e o outro 
adivinha qual é o personagem.

2 A 8 DE JULHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Amós
1:1

Amós
2:4 

Amós
3:3

Amós
3:7

Obadias
1:1

Obadias
1:15

Obadias
1:21

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Deus está aqui
https://www.youtube.com/watch?v=C_Nf6EdcKx0



 

Semana 28Semana 28 Livro de JonasLivro de Jonas

08/07/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Jonas 

CULTO PÔR DO SOL

Olá, imagino que você já saiba quem eu sou! Eu sou Jonas. Deus 
me disse para dar a sua mensagem para o povo de Nínive. Eu de-
veria ter obedecido a Deus, mas eu não queria ir pra Nínive. E fugi, 
fui para o outro lado, outro lugar... Porém, Deus tinha um plano 
de Salvação para aquelas pessoas e me fez ver que eu deveria ir. 
Lógico que tive que viajar dentro da barriga de um peixe, sofrer 
algumas coisas, mas Deus atuou e o povo se converteu.  O livro de 
Jonas é a minha história. Eu queria que todo mundo aprendesse 
a partir da minha experiência: que devemos obedecer a Deus na 
primeira vez e sempre.

Peça para seus pais cobrirem uma mesa e você entra em baixo, para imaginar como Jonas se 
sentiu na barriga do peixe. E ao sinal, você sai de lá rastejando.

Jonas não obedeceu. Brinque de o meu rei mandou. Mande encontrarem algo e todos 
correm para achar. Mostrando que é melhor obedecer. 

Peça para duas pessoas da família pegarem você, uma pelos pés, a outra pelos braços, 
balançam e jogam na cama ou sofá. Para se sentir um Jonas saindo do barco.

Faça um desenho do peixe engolindo Jonas.

9 A 15 DE JULHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Jonas
1:3

Jonas
1:5 

Jonas
1:7

Jonas
1:12

Jonas
1:17 e 2:10

Jonas
3:3

Jonas
3:5

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
Jonas e o grande peixe
https://www.youtube.com/watch?v=WDCJmwsIlYY
Jonas - espanhol
https://www.youtube.com/watch?v=n3PdN562Qpk

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 29Semana 29 Livro de MiquéiasLivro de Miquéias

15/07/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Miquéias 

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Miqueias. Falei a mensagem de Deus a Judá. Deus disse 
que iria destruí-la. O povo não estava obedecendo ao Senhor. É um 
livro profético e mostra a condenação dos ricos por explorarem 
os pobres. Denuncia os governantes, chefes e ricos das cidades 
de Jerusalém e Samaria porque eles estavam roubando o povo 
através da língua enganosa, com armadilhas, exigiam presentes e 
subornos. E tem algo especial neste livro: ele fala também sobre 
Jesus. Você deve ouvir algumas das minhas palavras no período 
de Natal: “Mas, você Belém, pequena demais entre os milhares 
de Judá, de você me sairá Aquele que há de reinar em Israel .” Je-
sus veio mesmo, cumpriu a profecia, mas nem todos enxergaram 
o que estava nos livros porque não estudaram. Vamos aprender 
mais de Jesus e conhecer as profecias?

Numa profecia, Jerusalém, viraria um monturo. Que tal brincar de montinho? Todos da família 
podem jogar almofadas ao invés de pular sobre você.

Desenhe uma cena de Natal. Miquéias fala da cidade que Jesus nasceria. 

O povo precisava destruir muitas coisas que não eram boas, eram ídolos. O que será que tem na 
sua vida que está sendo um ídolo? Aquilo que toma o lugar do seu culto a Deus? Que tal pensar 
nessa coisa e escrever num papel? faça isso para lembrar que só devemos adorar a Deus.

Perdão. Deus limpa nosso coração. Desenhe um coração e pinte nele coisas ruins, depois 
faça um X em cada sujeira para lembrar que Deus nos limpa.

16 A 22 DE JULHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Miquéias
1:2

Miquéias
1:3 

Miquéias
2:1

Miquéias
2:12,13

Miquéias
4:1

Miquéias
4:2

Miquéias
5:2

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
Sim Cristo me ama – espanhol
https://www.youtube.com/watch?v=YF3VIJiK_ys
Jesus é o amigo melhor
https://www.youtube.com/watch?v=N_1RuXoDu90

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 30Semana 30 Livro de NaumLivro de Naum

22/07/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Naum 

CULTO PÔR DO SOL

Oi! Eu sou Naum. Fui um profeta de Deus há muito tempo. Deus 
me deu uma mensagem para o povo de Nínive. Eles seriam puni-
dos por não obedecerem a Deus. Nínive era uma grande cidade na 
Assíria. O povo não ouviu. Eles não tinham medo de ninguém nem 
mesmo de Deus. Mas nessa época, o povo de Judá ouviu. Eles 
sabiam que Deus era o mais forte. Eles ficaram felizes de ouvir 
o que eu falei. A Assíria tinha destruído Israel. Assim todos esta-
vam felizes porque Deus cuidaria deles. Eles viram a mão de Deus 
sobre essa nação e entenderam que Deus pode erguer reinos e 
derrubar outros.

Deus demora para ficar irado. Vamos brincar de câmera lenta. Faça uma cena bem devagar... 
faça movimentos lentos e longos.

Deus repreende o mar. Faça uma desenho de um mar bem calmo. 

Bendito os pés dos que anunciam as boas novas. Faça o contorno de seus pés, e escreva essa 
frase abaixo.

Prepare bilhetinhos com versos bíblicos para entregar para seus vizinhos.

23 A 29 DE JULHO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Naum
1:3

Naum
1:13 

Naum
1:15

Naum
2:2

Naum
2:4

Naum
3:1,14

Naum
3:18

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICA
O Nome Dele
https://www.youtube.com/watch?v=FAFV-
5j5t3rk&list=PL1p1sMBPjR20s158U3l4eHUlLmfVl2eyC



Semana 31Semana 31 Livro de Habacuque e Sofonias Livro de Habacuque e Sofonias 

29/07/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Habacuque e 
Sofonias  

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Habacuque. Vivi em nossa nação durante tempos difí-
ceis. Muitos dos meus amigos desobedeceram a Deus. Contudo, 
Deus não os puniu. No tempo de Deus, Ele deixou que a Babilônia 
destruísse Jerusalém. E eles, os babilônios, eram pessoas mui-
to ruins. As pessoas precisavam conhecer o Deus verdadeiro. Eu 
queria que todos soubessem o que Deus me disse. Então escrevi 
o livro de Habacuque. Muitas igrejas usam meu livro quando que-
rem adorar a Deus. “O senhor está no seu santo templo. Cale-se 
diante dEle toda a terra”. Vamos aprender a honrar e adorar a Deus 
com o coração contrito e com reverência.

Oi! Eu sou Sofonias. Fui profeta de Deus quando Josias era rei de 
Judá. Ele tinha apenas 8 anos quando se tornou rei. Ele disse para 
obedecer a Deus. Josias era meu primo. Trabalhamos juntos para 
ajudar as pessoas a adorar a Deus. As coisas estavam muito mal 
antes de Josias tornar-se rei. Então Deus deu-me uma mensagem 
para Judá sobre o dia do Senhor quando Deus puniria a todos que 
lhe desobedeceram. Mais uma vez, vamos aprender a obedecer 
para sermos mais felizes e fiéis a Deus.

Faça um desenho de propaganda, como se fosse um outdoor sobre a volta de Jesus.

Procure uma figura que representa duas coisas, ou uma ilusão de ótica, e tente ver o que 
está por traz, lembrando de ter olhar puro sempre. 

Crie um grito de guerra para a frase  “ O Justo Viverá pela Fé”.

O que será que quer dizer: lábios puros? Pergunte para um adulto.

30/JUL A 5/AGO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Habacuque
1:13

Habacuque
2:2,3 

Habacuque
2:4

Habacuque
3:2

Sofonias
1:7

Sofonias
2:3

Sofonias
3:9

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Somos irmãos
https://www.youtube.com/watch?v=sBahyR9zsQM



Semana 32Semana 32 Livro de Ageu e ZacariasLivro de Ageu e Zacarias

05/08/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Ageu e Zacarias  

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Ageu. Fui profeta de Deus no tempo que ainda estávamos 
na Babilônia. Ainda naquele tempo, Deus havia dito que um dia 
voltaríamos para nossa cidade e pátria. Um novo rei deixou alguns 
voltarem para casa. Foi uma alegria. Lá na cidade havia um templo 
muito lindo, mas os invasores o destruíram... Quando um grupo 
voltou para casa começaram a reconstruir esse templo. Mas eles 
também queriam reconstruir suas casas, e Deus disse que daria 
bençãos se construíssem logo o templo e realmente foi uma ben-
ção. Terminaram o templo que ficou mais lindo que o outro. 

Olá, sou Zacarias, também sou profeta e tive que reanimar o povo 
que estava perdendo a esperança. Eles tinham problemas mate-
riais e dúvidas na fé, por isso, falei para arregaçarem as mangas 
e reconstruir primeiro nosso símbolo  de fé e unidade, o templo. 
E ainda expliquei a vinda de Jesus: como Rei, como Bom Pastor e  
como ele sofreria por nós.

“Deus diz: Eu estou convosco”. Faça um desenho de Jesus e de você, com essa frase embaixo.

Pense no passado, faça um resumo ano a ano, onde morou, o que ganhou de legal, o que fez 
de importante a cada ano. 

Deus fala que é o dono da prata e ouro. Faça um cartão para Deus agradecendo o que Ele te dá.

Há uma profecia que Jesus usaria um Jumentinho para entrar em Jerusalém. Hora de 
brincar de cavalinho. Quem vai te carregar? Brinquem de cavalinho, andando pela casa.

6 A 12 DE AGOSTO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Ageu
1:5,6

Ageu
1:13 

Ageu
2:8

Zacarias
1:4

Zacarias
3:1

Zacarias
9:9

Zacarias
10:1

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Estou alegre
https://www.youtube.com/watch?v=aoCSDpl3kUo



Semana 33Semana 33 Livro de MalaquiasLivro de Malaquias

12/08/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Malaquias

CULTO PÔR DO SOL

Eu sou Malaquias, fui o último profeta de Deus no velho testamen-
to. João Batista foi o próximo profeta de Deus. O povo estava fa-
zendo sacrifícios a Deus. Porém, Deus não estava feliz pois eles 
não faziam da forma que Deus tinha dito que fizessem. Meu livro 
lembra que sempre deveríamos dar a Deus uma porção daquilo 
que temos porque tudo o que temos é de Deus. O livro de Mala-
quias é o último livro do velho testamento.

Peça para alguém fazer seu contorno no chão. Pode usar papel ou riscar com giz. Peça para 
todos da Familia escreverem suas qualidades no seu contorno.

Faça um álbum de fotos com pessoas que você quer orar por elas. 

Eis que envio um mensageiro que prepara o caminho. Faça um caminho com almofadas e caminhe 
sobre elas.

Uma coisa muito ruim e pecado é roubar. Malaquias fala que a gente pode estar sendo infiel 
e roubando. O que será? Desenhe 10 moedas e faça um x numa para mostrar qual a parte de 
Deus.

13 A 19 DE AGOSTO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Malaquias
1:9

Malaquias
2:6 

Malaquias
2:10,16

Malaquias
3:1

Malaquias
3:5,6

Malaquias
3:8,10

Malaquias
4:5,6

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Minha ofertinha para Deus
https://www.youtube.com/watch?v=PYOFCAuVLug



Semana 34Semana 34 Livro de MateusLivro de Mateus

19/08/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Mateus

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Eu sou Mateus. Fui um dos discípulos de Jesus e escrevi o pri-
meiro livro do Novo Testamento. Fiz isso porque queria que o povo 
judeu, a nação de Israel, soubesse quem era Jesus.  Explico no 
livro a revelação de Jesus com o rei Davi, lá no velho testamento. 
Apresento a genealogia, ou seja, os antepassados de Jesus Fala 
ainda do nascimento de Emanuel, Jesus Cristo. Falei de quando 
os Magos procuram o rei dos Judeus,  de José  que leva Maria e o 
menino Jesus para o Egito e, mais tarde, para Nazaré. E apresento 
João Batista que prega o evangelho do arrependimento e batiza 
Jesus Cristo. Eu vivi um período com Jesus, vi muitos milagres e 
coisas lindas. Você pode viver cada dia com Jesus também.

Escreva o significado do nome de Jesus: Emanuel. E agora em baixo, escreva seu nome e o 
significado para seus pais.

Fazer uma dobradura de estrela para enfeitar seu quarto. Na manjedoura tinha uma estrela. 

Bem-aventurado é feliz... faça uma listinha de coisas que fazem Deus feliz por você existir.

Todos da família encenam a história da ovelha perdida. A criança é a ovelha.

20 A 26 DE AGOSTO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Mateus
1:18,19

Mateus
1:23 

Mateus
5:3-5

Mateus
6:33

Mateus
8:27

Mateus
10:1-4

Mateus
28:18-20

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Bebê Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=e-0ypd_jcCU
Ide
https://www.youtube.com/watch?v=2JdB7BrPUj8

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 35Semana 35 Livro de MarcosLivro de Marcos

26/08/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Marcos

CULTO PÔR DO SOL

Olá... eu sou Marcos e fui um dos discípulos de Jesus. Eu quis 
contar a história de Jesus, seu ministério, tudo o que Ele fazia. 
Como foi emocionante o batismo de Jesus e ver a manifestação 
do Céu! Além disso, eu dou maior destaque a última semana de 
Jesus aqui na terra, queria que as pessoas vissem Jesus!  Que 
fez de tudo pelo homem. Ele é nosso herói mesmo. Além do mais, 
contava suas mensagens importantes através de parábolas. Ah, 
lembro também que Jesus ao curar ou fazer alguma coisa pelos 
outros pedia para não contarem para ninguém. Ele fez muitos mi-
lagres e pode fazer ainda hoje muita coisa por você e sua família.

Jesus foi tentado. E sei que você também têm tentações... o que fazer quando tentado? Dê 
duas ideias.

Faça um desenho do momento do batismo de Jesus, quando o Céu se manifestou. 

Prepare uma cestinha com coisas que você possa doar. Lembrando do menino que doou seus 
pães e peixes.

Faça um desenho da cruz de Jesus e escreva: Foi Por Mim. Peça para cada um de sua 
Família assinar, reconhecendo quem é Jesus.

27/AGO A 2/SET

Versos Diários
CULTO MATINAL

Marcos
1:9-11

Marcos
5:23,42 

Marcos
6:41-44

Marcos
8:23,35

Marcos
10:14

Marcos
15:21

Marcos
16:6

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Vinde a Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=23OxBpYodEg

Ressuscitou
https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU&t=32s

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 36Semana 36 Livro de LucasLivro de Lucas

02/09/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Lucas

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Eu sou Lucas e sou um médico.  Muito tempo atrás, eu escrevi 
o evangelho de Lucas. Meu objetivo era que as pessoas soubes-
sem a verdade sobre Jesus, até os detalhes de sua vida.  No livro, 
falo dos acontecimentos de Seu nascimento até Sua Ascensão. 
As histórias, como o Filho Pródigo e o Bom samaritano, são en-
contradas neste evangelho. Enfatizo a oração, a atividade do Es-
pírito Santo, a alegria, o cuidado de Deus para com os pobres, as 
crianças e as mulheres. Falo ainda da compaixão de Jesus para 
com os fracos, os aflitos e os marginalizados. Jesus ama a todos, 
inclusive você.

Os pastores vieram ver Jesus, eles usam cajado... diga uma utilidade para o cajado.

Escolha fotos de quando você era bebê e relembre esse momento. 

Jesus ficou triste quando viu um funeral. Então Ele ressuscita o filho da mulher. Imagine o abraço 
que a mãe deu no filho. Agora é sua vez, abrace com essa alegria quem está em sua casa hoje.

Jesus gostava de histórias e a do bom samaritano é muito legal. Ele ajudou o ferido. Que tal 
você fazer uma massagem nos pés dos seus pais para mostrar seu carinho e cuidado?

3 A 9 DE SETEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Lucas
1:7,13

Lucas
2:8-11 

Lucas
2:42, 46

Lucas
7:12-15

Lucas
10:30-34

Lucas
15:3-7

Lucas
19:5-7

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Zaqueu
https://www.youtube.com/watch?v=t-g-TsjTjGw
Ovelha Perdida
https://www.youtube.com/watch?v=3LBGQuZIpwM
Bom Samaritano
https://www.youtube.com/watch?v=hkW6LjDIkiM

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 37Semana 37 Livro de JoãoLivro de João

09/09/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
João

CULTO PÔR DO SOL

Olá, meu nome é João. Jesus e eu éramos muito íntimos. É por 
isso que sou chamado de discípulo amado. Pouco antes de Jesus 
morrer na cruz, Ele até me pediu para eu cuidar de sua mãe.

Jesus chamava a mim, e ao Tiago, meu irmão, de filhos do trovão. 
Trovão não era o nome e nem o sobrenome de meu pai; seu nome 
era Zebedeu. Adivinha por que Jesus nos deu esse apelido? Nós 
não éramos exatamente homens calmos. Porém, Jesus mudou 
minha vida. Ainda bem! Eu queria que o povo cresse em Jesus e 
confiasse nEle como salvador. Neste livro, falo sobre ser salvo e 
sobre a morte e ressurreição de Jesus.

Faça um cartão com o verso de João 3:16.

Brincar de “O meu rei mandou’. Lembrando que foi a mãe de Jesus que disse para os servos 
fazerem o que Jesus mandasse, nas bodas de Caná. 

Faça uma dobradura de copo para lembrar que a mulher queria a água viva que era Jesus. 
Referência: https://br.pinterest.com/pin/349451252313108432/.

Jesus é a luz do mundo. Apague as luzes da casa e brinquem com a lanterna para mostrar a 
importância da luz.

10 A 16 DE SETEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

João
2:7-10

João
3:16,17 

João
4:15

João
10:11

João
11:25,26

João
12:3

João
14:1-3

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Meu Bom Pastor
https://www.youtube.com/watch?v=ICFaErfsjTM

O amor de Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=wHFLDEik8R8

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 38Semana 38 Livro de AtosLivro de Atos

16/09/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Atos

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou médico e muito animado, pelo menos é o que achavam 
de mim. Já escrevi um livro. Sabe quem eu sou? Isso mesmo, sou 
o Dr. Lucas. E escrevi este livro para um amigo Teófilo, porém ele 
é para todos. Eu queria mostrar a ação do Espírito Santo na comu-
nidade cristã primitiva. Além disso, falo também da ascensão de 
Jesus, dos primeiros momentos da Igreja primitiva e como Pedro 
teve que trabalhar bastante. Também falo do ministério de Paulo 
e que juntos pregamos em muitos lugares. Os judeus não queriam 
aceitar Jesus, mas nós pregamos mesmo assim. Todos devem 
conhecer Jesus.

Pular com uma perna só, indo de um cômodo para outro. Lembrando que o coxo foi curado.

Escreva uma palavra em inglês e deixe sua família achar o significado. O que é dom de 
línguas? 

A luz foi tão forte que cegou por um tempo Saulo que mudou para Paulo. Brinque de esconde-
esconde no escuro.

A víbora picou Paulo, ele sacudiu a mão e não sofreu nada. Vamos brincar de rebater uma 
bolinha de papel, com a agilidade da mão. Façam bolinas de papel, as pessoas jogam em 
você e você rebate.

17 A 23 DE SETEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Atos
1:8

Atos
1:9-11 

Atos
1:14

Atos
2:38

Atos
6:3,4

Atos
9:3-5

Atos
16:30-33

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Novo coração
https://www.youtube.com/watch?v=gR-78QGP0XU
Espírito Santo enche minha
https://www.youtube.com/watch?v=QBVuiVvtm9I
Paulo e Silas na prisão
https://www.youtube.com/watch?v=33nYRWjcKAE

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 39Semana 39 Livro de RomanosLivro de Romanos

23/09/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Romanos

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou Paulo e esse livro fala muito do meu ministério. Eu que-
ria ir para a cidade de Roma. Roma era a cidade mais importante 
do mundo, apesar de saber disso eu nunca tinha ido para lá. Que-
ria passar um tempo com os cristãos de lá e visitar a igreja. Como 
eu não podia ir para Roma naquele momento, fiz a melhor coisa 
que podia. Escrevi uma carta apresentando-me para a igreja de lá 
(Depois de escrever essa carta fui para Roma sim. De fato, estive em 
Roma como prisioneiro, por alguns anos). A carta aos romanos é 
meu primeiro livro da Bíblia, logo depois do livro de Atos. Escrevi-a 
porque queria que a igreja em Roma soubesse que eu cria em Je-
sus como meu Salvador.

Faça uma listinha de três coisas inconvenientes para um cristão.

Prepare um jogo de memória. Coloque duas vezes o nome dos seus familiares. Vire os 
nomes e tente achar o outro igual. Brinque com alguém da família. 

Todos pecaram. Coloque todos os nomes dos seus familiares dentro de um coração, e escreva: 
Jesus perdoa todos.

Faça o desenho de uma nota de R$ 200,00 e escreva: o salário do pecado é a morte.

24 A 30 DE SETEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Romanos
1:17

Romanos
1:28 

Romanos
3:10

Romanos
3:23,31

Romanos
6:23

Romanos
8:17

Romanos
8:31

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Tentação
https://www.youtube.com/watch?v=axKtfbZ7jIQ

Todos Pecaram
https://www.youtube.com/watch?v=Bh587Qs-_mE

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 40Semana 40 Livro de CoríntiosLivro de Coríntios

30/09/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Coríntios

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou o apóstolo Paulo, acho que você sabe da minha his-
tória. Vi uma luz, caí do cavalo e conheci Jesus. Após isso, co-
mecei a pregar e quando não podia ir em um lugar, eu escrevia 
cartas. Viajei por muitos lugares falando de Jesus às pessoas. 
Passei um tempo grande na movimentada cidade de Corinto. As 
pessoas de Corinto realmente precisavam ouvir sobre Jesus. 
Ajudei a fundar a igreja lá. Contaram-me sobre todos os proble-
mas na igreja, como as pessoas estavam brigando umas com as 
outras. Um horror mesmo.

Escrevi uma carta para ajudá-las a acertar suas diferenças, res-
pondi perguntas e falei do amor. Queria que eles soubessem que 
eu amava a Jesus e queria que eles amassem a Jesus também.

Faça um desenho de você e escreva Jesus no seu coração.

Faça o desenho de uma pessoa com o cabelo arrepiado e escreva que Deus escolhe as 
coisas loucas para envergonhar os sábios. 

Faça um acróstico com o nome dos seus pais. Para cada letra uma palavra especial. Exemplo: Eli 
Especial, Lindo, Incrível... e entregue o cartão para eles.

Escreva AMOR em vários lugares da casa. Exemplo: espelho do banheiro.

1 A 7 DE OUTUBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

1 Coríntios
1:27

1 Coríntios
2:9 

1 Coríntios
3:16,17

1 Coríntios
7:23

1 Coríntios
10:31

1 Coríntios
13:1-7

1 Coríntios
5:14

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA I coríntios 12
https://www.youtube.com/watch?v=L24TYsfnLY8



Semana 41Semana 41 Livro de GálatasLivro de Gálatas

07/10/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Gálatas

CULTO PÔR DO SOL

Olá, sou eu mais uma vez, Paulo, o apóstolo que escrevia car-
tas... Durante minha vida, euviajava para falar do amor de Je-
sus para as  pessoas. Em minha primeira viagem missionária 
falei de Jesus ao povo da Galácia. A Galácia não ficava muito 
longe da minha casa. Quando cheguei em casa depois daquela 
primeira viagem, recebi más notícias. Algumas pessoas estavam 
ensinando coisas que não eram verdadeiras. Diziam que crer em 
Jesus não era suficiente para ir para o céu. Escrevi a eles ime-
diatamente. Fico admirado por vocês estarem desviando-se tão 
rápido. Fiquei pensando: quem fascinou vocês para não obede-
cerem a verdade?  Então expliquei porque a morte de Jesus na 
cruz salva-nos de nossos pecados e permite-nos ir para o céu. 
Não vamos permitir que nossa mente fique fascinada pelas coi-
sas, vamos ver Jesus cuidando de tudo e todos.

Desenhe as duas tábuas da lei e encha de corações, mostrando que essa é a lei do amor.

Faça desenho de bonequinhos em posições diferentes, sendo um deles com braços abertos, 
mostre a figura e todos fazem a pose. Obedecer é gostoso. 

Brinque de boneco que é jogado para frente e para trás. Duas pessoas ficam a uma distância de 
você, uma na frente e outra atrás. Você como boneco, cai para a frente e a pessoa te segura, depois  
te joga para trás e a outra te segura. Fé, é acreditar que eles vão te segurar.

Escreva um cartão para um parente dizendo o que é fé.

8 A 14 DE OUTUBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Gálatas
1:8

Gálatas
1:10 

Gálatas
2:19,20

Gálatas
3:11

Gálatas
3:24

Gálatas
2:28

Gálatas
6:2

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Fé no coração
https://www.youtube.com/watch?v=cDzptOLeX5E

Grande e Largo
https://www.youtube.com/watch?v=CPO_qsoXTrk

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 42Semana 42 Livro de EfésiosLivro de Efésios

14/10/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Efésios

CULTO PÔR DO SOL

Oi mais uma vez! Eu, Paulo, não fui um discípulo, mas conheci 
muitos deles pois minha missão era grande, pregar para os gen-
tios. Viajei pelo mundo contando as pessoas sobre Jesus. Fiquei 
em Éfeso por três anos em minha viagem missionária final. Pen-
sava nas pessoas de Éfeso quando eu estava a prisão de Roma. 
Queria encorajá-los e por isso lhes escrevi uma carta, que é a carta 
aos Efésios. Essa carta demonstra claramente a intenção de unir 
a irmandade, judeus e gentios, para viverem uma unidade de fé, 
viver sem preconceito e considerar a todos como irmãos em Cris-
to. Todos somos iguais perante Deus... valemos o mesmo preço.

Montar um potinho de gratidão. Cada pessoa da família vai colocar, durante a semana,  coisas 
pelas quais agradecem. Esse pote pode ser aberto no próximo pôr-do-sol.

Faça uma lista de gratidão, mas com desenho dos motivos para agradecer. 

Sua família pertence a Deus. Desenhe cada pessoa e escreva: Família de Deus.

“Filhos, obedecei...” O que é mais difícil de obedecer? Quando? Por quê? Pense e responda.

15 A 21 DE OUTUBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Efésios
1:16,17

Efésios
2:4,5 

Efésios
2:8,9

Efésios
2:19

Efésios
4:32

Efésios
6:1-3

Efésios
6:13

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Se na família está Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=u66eh_M6mBI

Armadura do Cristão
https://www.youtube.com/watch?v=aemn-9ne7zo

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 43Semana 43 Livro de Filipenses e Colossenses Livro de Filipenses e Colossenses 

21/10/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Filipenses e 
Colossenses

CULTO PÔR DO SOL

Olá. Eu escrevendo mais cartas...  sou Paulo, viajante em missão, 
pregador do Deus vivo. Visitei Filipos várias vezes durante minhas 
viagens missionárias. Silas meu companheiro e eu apanhamos e 
fomos presos em nossa primeira visita. Um grande terremoto nos 
livrou. 

As pessoas da igreja filipense ouviram que eu estava preso. Então 
lhes escrevi uma carta alegre. Disse-lhes que eu os amava que 
Deus os amava também. Quando você quiser ler sobre alegria e 
felicidade, leia a minha carta para os filipenses. 

Mas não parei de escrever...  escrevi aos Colossenses. Passei três 
anos em Éfeso falando de Jesus às pessoas. Eu ia para lugares 
bem distantes, uma igreja ficava  cerca de 160 km de distância e 
começamos uma igreja em Colossos. Quando eu estava preso em 
Roma ouvi sobre alguns problemas lá. Algumas pessoas estavam 
tentando combinar a fé em Jesus com outras crenças. Então escre-
vi para os colossenses e disse que se temos Jesus, não precisamos 
ir para outros deuses porque Jesus é tudo o que precisamos.

Escreva em post-it, ou em pedaços de papel, coisas lindas para os membros da sua família e 
esconda em lugares que vão achar. Exemplo: dentro do sapato, na xícara...

Monte um marca página de oração e escreva nele os nomes dos parentes e amigos. E 
suplique cada dia por um deles. 

Faça um desenho de gratidão. Escreva o verso Bíblico e pinte algo para alguém da família.

Hora de pedir perdão pelas desobediências. Converse com seus pais sobre elas.

22 A 28 DE OUTUBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Filipenses
1:3,4

Filipenses
1:6,9 

Filipenses
1:21

Filipenses
2:3-6

Filipenses
2:10,11

Colos.
3:12

Colos.
3:20

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Cristo, Tu me chamaste
https://www.youtube.com/watch?v=Zo_4zoDYyK8

Eu tenho um amigo que me ama
https://www.youtube.com/watch?v=-y_m90WcmAQ

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 44Semana 44 Livro de TessalonicensesLivro de Tessalonicenses

28/10/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Tessalonicenses

CULTO PÔR DO SOL

Olá, sou Paulo, o escritor de cartas... Nelas falo do amor de Je-
sus e que Ele vem nos buscar... Sabe, fui visitar um outro lugar 
chamado Tessalônica. Silas, meu amigo, e eu ficamos com Silva-
no. Muitas pessoas ficaram bravas, começaram um tumulto e os 
cristãos ajudaram Silas e eu a sairmos da cidade. Muitas pessoas 
em Tessalônica tinham acabado de crer em Jesus. Enviei Timó-
teo para ver como estavam. Timóteo me disse que todos estavam 
bem. Escrevi na hora para eles. Queria encorajá-los. Disse que não 
se preocupassem. Escrevi  para que soubessem como será lindo 
quando Jesus voltar. Porém, as pessoas que leram a minha carta 
pensaram que Jesus já estava voltando naquela hora. Algumas 
delas acharam que O haviam perdido! Alguns membros até larga-
ram do serviço para esperarem a volta do senhor. Tive de escrever 
outra carta. Disse-lhes que o mundo inteiro saberá quando Jesus 
voltar. Ninguém vai perdê-lo. Não devemos ser preguiçosos en-
quanto esperamos. Jesus vem mesmo... prepara-te.

Faça um desenho especial. Jesus nas nuvens e você indo para ficar com ele nas nuvens.

Enrole um lençol para servir de corda. Deite-se no chão e segure na ponta do lençol 
enrolado, na outra ponta do lençol, alguém segura e a criança  vai subindo pelo lençol até 
chegar na pessoa. Ensino, nada pode nos afastar do amor de Deus. 

Crie um cartão para cada um de sua família, e escreva: quero ver você no Céu.

Coloque em uma bolsa algumas coisas que realmente não vão para o Céu e mostre para sua 
família e tirem lições disso.

29/OUT A 4/NOV

Versos Diários
CULTO MATINAL

1 Tes.
3:12,13

1 Tes.
4:7 

1 Tes.
4:13,14

1 Tes.
4:15,16

2 Tes.
2:13

2 Tes.
3:10

2 Tes.
3:13

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Minha vida é uma viagem
https://www.youtube.com/watch?v=9er3RsvfUSA&t=36s



Semana 45Semana 45 Livro de TimóteoLivro de Timóteo

04/11/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Timóteo

CULTO PÔR DO SOL

Olá, eu sou Paulo e tenho muitos amigos que viajam comigo para 
falar de Jesus para as pessoas. Escolhi Timóteo, aquele que tinha 
uma avó fantástica e uma mãe maravilhosa. 

Timóteo e eu éramos amigos íntimos. Eu o chamava de meu filho. 
Timóteo viajou comigo por um tempo até eu deixá-lo em Éfeso. Eu 
sabia como era difícil ajudar as pessoas a seguir a Jesus, e que-
ria que Timóteo estivesse pronto. Então escrevi uma carta para 
ele. Disse-lhe para viver uma vida digna e ser um bom exemplo. 
Disse-lhe para não deixar ninguém o desprezar por ele ser jovem. 
Depois escrevi outra carta  quando estava na prisão em Roma e 
sabia que logo iria morrer. Eu sabia que a morte era um sono, e 
depois num piscar de olhos eu estaria com Jesus, porém ficava 
só um pouquinho triste, porque deixaria meus amigos, especial-
mente Timóteo. Queria preparar Timóteo para os tempos difíceis 
à frente. Disse para Timóteo ficar firme. Disse para ele obedecer a 
Bíblia e seguir a Deus. Deus o ajudaria do mesmo jeito que sempre 
me tinha ajudado e agora Deus quer ajudar você também.

Agora você é o professor e vai fazer perguntas para a família sobre a Bíblia. Quantos livros tem 
a Bíblia? Que nome não aparece no livro de Ester? Qual o maior salmo? Etc.

Agora você é um detetive, ache na Bíblia, um alimento, uma cidade e uma pessoa. Pinte em 
sua Bíblia essas coisas. 

Agora você é artista. Faça um marca-páginas com uma foto sua e escreva em baixo: eu amo a 
Bíblia! E cada dia, vá acompanhando sua leitura com este marcador.

Sendo  professor,  escreva o salmo 119:5 em português, inglês e outra língua e entregue para 
alguém que você conheça como um lembrete.

5 A 11 DE NOVEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

1 Timóteo
1:12

1 Timóteo
1:15

1 Timóteo
2:3,4

1 Timóteo
2:5

1 Timóteo
4:16

2 Timóteo
2:24

2 Timóteo
3:1-5

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Deus é tão bom
https://www.youtube.com/watch?v=AEFT7YS4KQY



Semana 46Semana 46 Livro de Tito e Filemom Livro de Tito e Filemom 

11/11/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Tito e 
Filemom 

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Já sabem que sou escritor de cartas, que prego de Jesus para 
as pessoas... mas agora, eu precisava de alguém para ajudar-me a 
ensinar os cristãos novos. Tito amava muito a Jesus. Ele também 
queria contar às outras pessoas sobre Jesus, por isso, viajou co-
migo. Mais tarde, pedi para Tito ajudar os cristãos novos na ilha de 
Creta. Disse a Tito para ajudá-los a viver para Jesus. Escrevi para 
ensinar o trabalho a Tito, como ele organizaria a igreja...

Naqueles dias, o trabalho era duro e pedi ajuda a Filemon que 
tornou-se um bom amigo. Quando eu estava na prisão em Roma 
encontrei o seu escravo Onésimo que tinha fugido. Falei de Jesus 
para Onésimo também. Onésimo temia estar com problemas por 
ter fugido. Assim escrevi esta carta a Filemon. Disse-lhe que esse 
escravo era irmão de Cristo agora e pedi-lhe para perdoá-lo. É uma 
carta pessoal. Para Ele perdoar. Hoje vamos pensar nas pessoas 
que precisam do nosso perdão?

Um padrão de medida bem antigo é o palmo... da ponta do polegar até o minguinho com a 
mão aberta. Meça alguma coisa, por exemplo, uma mesa, com seu palmo e peça para alguém 
medir com o palmo dele e vejam a diferença. A Bíblia é um padrão, mas nela não há mudança.

O que é eternidade? Faça um desenho de um caminho sem fim. Só para ter uma ideia de 
como será.

A Bíblia fala que ela é várias coisas: martelo, luz... https://www.youtube.com/
watch?v=PRHAwf77ABg  Faça um cartão dizendo o que a Bíblia é para você.

Crie um poema, como se fosse o seu Salmo, para Jesus.

12 A 18 DE NOVEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Tito
1:2

Tito
1:16

Tito
2:6

Tito
2:7

Tito
2:13,14

Tito
3:4,5

Filemom
1:4-6

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Perdoa-me Senhor
https://www.youtube.com/watch?v=2FEmw8VDCXs
Perdoar
https://www.youtube.com/watch?v=kDSnaTyj0Iw

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 47Semana 47 Livro de HebreusLivro de Hebreus

18/11/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Hebreus

CULTO PÔR DO SOL

Olá... eu mais uma vez... Paulo, o escritor de cartas...

Sabe, somos judeus cristãos. Jesus era judeu também. Muitos 
judeus não creram nEle. Algumas pessoas nos disseram que so-
mente crer em Jesus não era suficiente. Temos que seguir as re-
gras judaicas também. Um dia recebemos uma carta de um judeu 
cristão. A carta dizia que Jesus é melhor que nossas regras judai-
cas: Jesus é nosso salvador. Regras não nos salvam. Jesus nos 
salva. E aqui fiz uma listagem de pessoas comuns, pecadores que 
estarão com Jesus quando Ele voltar. Quem nos salva? Jesus, e 
não aquilo que fazemos.

Escreva num papel, o mais forte que puder, sem rasgar o papel. Agora olhe no avesso – passe 
o dedo, sinta o que aconteceu. Precisamos imprimir a Lei de Deus em nosso coração dessa 
forma, fazendo a diferença...

Brincar de mímica. Se dividam em dois grupos e um interpreta a palavra escolhida fazendo 
mímica para os outros adivinharem a palavra. Jesus não fez mímica, mas interpretou o 
AMOR de Deus para nós. 

Em Hebreus 11 há vários heróis. Eles fizeram a diferença no tempo que viveram. Escreva uma 
cartinha para alguém que faz a diferença em sua vida, que te ajuda a ser melhor.

Listas... agora é sua vez de fazer uma lista como de Hebreus 11, mas com pessoas que você 
quer ver no Céu. Diga algo que elas estão fazendo para isso acontecer.

19 A 25 DE NOVEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Hebreus
1:1,2

Hebreus
1:3,4

Hebreus
2:3

Hebreus
2:18

Hebreus
11:1,4,5

Hebreus
13:4

Hebreus
13:8

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Descubra já o seu dom
https://www.youtube.com/watch?v=ZIJ_J7aXhBM&t=115s



Semana 48Semana 48 Livro de TiagoLivro de Tiago

25/11/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Tiago

CULTO PÔR DO SOL

Olá! Tudo bem? Eu sou Tiago. Sou um dos irmãos de Jesus. Eu 
estava no cenáculo no dia do pentecoste quando Pedro falou de 
Jesus às pessoas. Escrevi para as pessoas judias que criam em 
Jesus. Lembrei-as que não poderiam agir do jeito que quisessem. 
Em minha carta disse-lhes como viver uma vida digna. Elas de-
veriam cuidar do que diziam e tomar cuidado em como tratar as 
pessoas. As pessoas são importantes. Precisamos respeitá-las e 
amá-las.

Se você não tivesse língua, o que você não poderia fazer? Como será que a gente freia a 
língua?

Tem gente que faz burrices...Mas existem os sábios. Para quem podemos pedir sabedoria? 
Faça uma oração escrita pedindo sabedoria para Deus. 

Pergunte para alguém da sua família qual foi o maior tropeção que ele já levou. Conte também 
seus deslizes. A Bíblia diz que não podemos tropeçar em nenhum ponto da Lei.

Brincar de pega-pega. Você não quer chegar perto de quem está tentando te pegar. Tem que 
fugir também do mal.

26/NOV A 2/DEZ

Versos Diários
CULTO MATINAL

Tiago
1:5,6

Tiago
1:12

Tiago
1:26

Tiago
2:10

Tiago
2:26

Tiago
3:5

Tiago
4:7,8

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Hora de Ajudar
https://www.youtube.com/watch?v=7fKM5OKAgOM
Gosto de Ajudar
https://www.youtube.com/watch?v=9QOLZ5pVOKc

QR CODE 
nas páginas 
finais



Semana 49Semana 49 Livro de PedroLivro de Pedro

02/12/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Pedro

CULTO PÔR DO SOL

Olá. Eu sou o apóstolo Pedro. Fui um dos discípulos de Jesus. 
Depois de Jesus morrer e ressuscitar, Ele nos preparou para pre-
garmos o evangelho. Ele não queria deixar a gente sozinho aqui... 
Então, adivinha? O Espírito Santo veio, e está entre nós. Ele ajudou-
-me a contar para as pessoas sobre Jesus. Passei o resto da mi-
nha vida falando de Jesus às pessoas. Não foi fácil! Muitas pesso-
as ficavam bravas quando eu falava sobre Jesus. Fui até mesmo 
colocado na prisão. Eu sabia que outros cristãos tinham proble-
mas também. Não queria que eles desistissem, por isso, escrevi 
uma carta para encorajá-los. Disse-lhes que Deus permite o sofri-
mento porque isso ajuda-nos a ser melhores cristãos. E quando 
ouvi que algumas pessoas estavam dizendo aos cristãos coisas 
que não eram verdade, não resisti e escrevi de novo... queria fazer 
um registro correto. Disse para os cristãos não ouvirem ninguém 
que lhes dissesse para desobedecer à Deus. Lembrei-lhes de que 
a Bíblia veio de Deus. Deveriam obedecer a Deus. Você gosta de 
obedecer a Deus?

Olhe fotos de quando você era bem pequeno e faça a mesma pose e tire nova foto. Se divirta 
se imitando.

Brinque de imitar alguém. Faça tudo igual ao que o outro está fazendo. Jesus falou para 
sermos seus imitadores. 

Brinque de polícia e ladrão. Não sabemos quando virá o ladrão, mas em Jesus estamos seguros.

A Bíblia fala para crescermos na graça, mas além disso podemos crescer em estatura. 
Vamos medir a família toda e façam as contas para ver quanto falta para chegar à altura do 
maior. Temos que nos medir em Jesus.

3 A 9 DE DEZEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

1 Pedro
1:14-16

1 Pedro
1:18,19

1 Pedro
2:9

Pedro
5:7

2 Pedro
3:10

2 Pedro
3:13

2 Pedro
3:18

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Faz-me um servo
https://www.youtube.com/watch?v=FxUL3z3S1aI



Semana 50Semana 50 Livro de JoãoLivro de João

09/12/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
I,II,III João

CULTO PÔR DO SOL

Tive uma longa vida servindo a Jesus. Sou conhecido como o dis-
cípulo que Jesus amava muito. Quando somos íntimos com Deus, 
podemos tornar-nos íntimos uns com os outros. Eu conhecia a 
verdade sobre Jesus. Vi-O morrer na cruz e sabia que Ele tinha res-
suscitado dos mortos. Eu tinha mais ou menos a idade de um avô 
quando escrevi minha carta. As pessoas para quem escrevi, eram 
novos cristãos e eu chamava-os de meus filhinhos. Muitas pesso-
as amavam a Jesus, mas não gostavam daquilo que Pedro e eu 
ensinávamos. Enviei cristãos para falarem de Jesus ao povo do 
mesmo jeito que Jesus nos tinha enviado. Escrevi uma carta agra-
decendo aqueles que tinham ajudado os cristãos e repreendendo 
os que não tinham ajudado. Vamos ajudar a pregar o evangelho?

Faça uma listinha de como demonstrar amor para com os outros.

Brincar de quebra-de-braço pra ver quem vence. A Bíblia diz que nos inscreveu porque 
somos fortes. 

Faça desenho de pares de pés e mãos, coloque no chão da sala ou num corredor, bem 
desencontrado e todos da família devem passar e tocar com o pé ou mão cada parte.. 
https://www.youtube.com/watch?v=0wg8xlcve6M -  Andemos segundo o mandamento...

Brincadeira de imitar bichos... Escreva  nomes de animais variados num potinho. Ao tirar 
do pote e falar o nome do animal todos devem imitar como ele faz. Jesus pede para não 
imitarmos o mal.

10 A 16 DE DEZEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

1 João
2:4

1 João
2:13,14

1 João
3:1

1 João
3:18

1 João
5:14,15

2 João
1:6

3 João
1:11

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Cristo Ama as Crianças
https://www.youtube.com/watch?v=XFq9lAnqDO8



Semana 51Semana 51 Livro de JudasLivro de Judas

16/12/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Judas

CULTO PÔR DO SOL

Oi! Meu nome é Judas. Ah, não se esqueça que dois discípulos 
tinham esse nome. Eu sou o outro Judas. Estava planejando es-
crever uma carta sobre Jesus, meu irmão. Sabia que Ele tinha 
morrido pelos meus pecados e pelos seus. Era sobre isso que eu 
planejava escrever. Então, ouvi sobre algumas pessoas que esta-
vam falando mentiras sobre Jesus. Decidi escrever algo diferente. 
Lembrei que quando as pessoas não obedecem a Deus elas são 
punidas. Queria que os meus leitores fossem fiéis a Deus.

Uma pessoa pega uma Bíblia e começa a ler um verso enquanto os outros devem adivinhar 
(versos mais conhecidos) e vão até a Bíblia para ler o final do verso. Alterne os leitores.

Vamos brincar de lembrar. Cada um escolhe um hino, mas não fala para os demais. Dado o 
sinal, uma pessoa começa a cantar e pára onde quiser. E quem conseguir dar continuidade, é 
o próximo na brincadeira.

Faça num papel um coração e escreva: Guardado dentro do coração do Pai.

Brincar de Água, Terra. https://www.youtube.com/watch?v=Z1W6BOj9Nz4.

17 A 23 DE DEZEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Judas
5

Judas
6

Judas
9

Judas
14

Judas
16

Judas
21

Judas
24,25

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Não há outro igual a você
https://www.youtube.com/watch?v=PMZb4pkqtpQ 



Semana 52Semana 52 Livro de ApocalipseLivro de Apocalipse

23/12/2022 
Sexta à tarde  

Leitura 
Referente 
ao livro de 
Apocalipse

CULTO PÔR DO SOL

E aí? Já sabe quem escreveu esse último livro da Bíblia? Eu ama-
va muito Jesus e estava esperando ansioso por Sua volta para 
a Terra. Um dia, tive um sonho no qual Jesus mostrou-me o que 
iria acontecer. Jesus viria, os pecadores seriam punidos e os cris-
tãos ficariam com Jesus. Eu queria contar para todo mundo o que 
vi. Assim, escrevi o livro de apocalipse. Terminei o meu livro com 
essas palavras: “Certamente vem Senhor Jesus!” Este não é so-
mente o final do meu livro, mas é também o final do livro de Deus, 
a Bíblia. E eu sou João, o discípulo amado, que tive a responsa-
bilidade de escrever sobre as sete igrejas, sobre as profecias do 
fim, tudo isso, para você não ter dúvidas, Jesus vai voltar! E agora 
que você passeou pela Bíblia que tal recomeçar no próximo ano, 
descobrindo mais coisas importante na Bíblia?

A Bíblia fala de muitas cidades... agora descreva a sua cidade, onde você nasceu.

Procurar na casa qual a menor coisa que você enxerga. Olhos vão ver a Volta de Jesus. 

Faça um cartaz e coloque a mesma frase em várias línguas: Temei a Deus e Dai-lhe Glória! Essa é a 
mensagem para se pregar em todas as línguas.

Faça o desenho da Cidade Santa e coloque o nome de toda a sua família.

24 A 31 DE DEZEMBRO

Versos Diários
CULTO MATINAL

Apoc.
1:7,8

Apoc.
2:1,2

Apoc.
6:12,13

Apoc.
14:7,12

Apoc.
21:1-3

Apoc.
22:5

Gênesis
1:1 e 2

Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

MÚSICAMÚSICA
Deus tem o mundo em suas Mãos 
https://www.youtube.com/watch?v=bEVGxU53rbo 

Apoc.
22:20 e 21

Sábado

Todo olho o verá 
https://www.youtube.com/watch?v=djcOc8JSNlk 
Lindo Lugar 
https://www.youtube.com/watch?v=jM2iB44tH-g&list=
PLcqvIyEiap4i9JUg4RAL4OO8syiMQGnrh&index=3 

QR CODE 
nas páginas 
finais



31 DE DEZEMBRO DE 2022

Ao encerrar o projeto Ao encerrar o projeto 

Nós, este ano, aprendemos muito sobre a Bíblia e como Ela fala com a gente, isso por-
que é a voz de Deus para nós. Só pra lembrar, assinalamos 365 versos, acompanha-
mos do Gênesis ao Apocalipse, passamos por histórias sensacionais. Foi um passeio 
incrível, com muitas aventuras e descobertas. 

Parabéns! Que continuemos andando pelos caminhos orientados pela Bíblia. 

Sugestões do que fazer no próximo ano. 

Agora nós vamos para a fase 2:

1. Fazer um plano de doação de Bíblias para crianças – para elas também co-
nhecerem Jesus

2. Levar as crianças num parque e fazer um caça ao tesouro – sendo que no 
final se chega a uma Bíblia para ser lida no próximo ano. 

3. Descobrir qual a Bíblia mais antiga da sua cidade e tirar uma foto com ela.

4. Fazer uma festinha, como de aniversário, para celebrar a leitura da Palavra

5. Visitar um museu e ir à parte histórica e olhar as coisas que confirmam que 
estão na Bíblia.

6. Escolher uma cidade histórica e visitar e ir comparando com as cidades da 
Bíblia 

7. Celebrar requer presentinhos e comidinhas. Prepare a festa e um bom presen-
te, as crianças agradecem. 

8. Referências - https://br.pinterest.com/pin/787989266029169627/

(sugestão para o responsável)



QR CODE DAS MÚSICAS 
SEPARADAS POR SEMANA

MUSICAS´



SEMANA 1 

Muito Bom – A Criação

Armadura do Cristão

SEMANA 2

Herói Moisés

SEMANA 3 

O Cordeiro

SEMANA 4 

Milagres no deserto

Balaão

SEMANA 5 

Jesus me ama

Obedecer

SEMANA 7

SAUL - É melhor obedecer

Fortão do Cabelão

SEMANA 6

Vem com Josué lutar

SEMANA 8 

A escolha certa

SEMANA 9 

Samuel

Gigante Davi

SEMANA 10 

Cuidado olhinho o que vê

Naamã



SEMANA 11

Deus está aqui

SEMANA 12 

Hora de ajudar

SEMANA 13

Por dentro e fora

SEMANA 14 

ESTRELA | 
A rainha Ester

SEMANA 16

É o Amor de Deus

Meu Pastor

SEMANA 15

Deus Cria em 
Mim um coração

SEMANA 17 

A Vida é tão boa

SEMANA 18

Eu Sou Feliz

SEMANA 19 

A Vida é tão boa

SEMANA 20

Senhor tão pequeno sou

SEMANA 21 

Número 1

SEMANA 22

Ele Ali Está

SEMANA 23 

A Alegria

SEMANA 24

Daniel na cova dos leões

SEMANA 25 

É Feliz o Lar



SEMANA 28 

Jonas e o grande peixe

Jonas - espanhol

SEMANA 26

A Deus Dai Louvor

SEMANA 27 

Deus está aqui

SEMANA 29 

Sim Cristo me ama – espanhol

Jesus é o amigo melhor

SEMANA 30

O Nome Dele

SEMANA 31 

Somos irmãos

SEMANA 34 

Bebê Jesus

Ide

SEMANA 32

Estou alegre

SEMANA 33 

Minha ofertinha para Deus

SEMANA 35 

Vinde a Jesus

Ressuscitou

SEMANA 36 

Zaqueu

Ovelha Perdida



SEMANA 39 

Tentação

Todos Pecaram

SEMANA 40

I coríntios 12

SEMANA 37 

Meu Bom Pastor

O amor de Jesus

SEMANA 38 

Novo coração

Espírito Santo enche minha

SEMANA 41 

Fé no coração

Grande e Largo

SEMANA 42 

Se na família está Jesus

Armadura do Cristão

SEMANA 43 

Cristo, Tu me chamaste

Eu tenho um amigo que me ama

SEMANA 44

Minha vida é uma viagem

SEMANA 45 

Deus é tão bom



SEMANA 46 

Perdoa-me Senhor

Perdoar

SEMANA 47 

Descubra já o seu dom

SEMANA 48 

Hora de Ajudar

Gosto de Ajudar

SEMANA 49

Faz-me um servo

SEMANA 50 

Cristo Ama as Crianças

SEMANA 52 

Deus tem o mundo em suas Mãos

Todo olho o verá

SEMANA 51 

Não há outro igual a você



NOTAS



NOTAS




