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Olá, sobrevivente!

Este livro é só para você.  
Está cheio de pensamentos  
e atividades para você fazer.

Ele vai ajudar você a se  
curar e crescer.

A pandemia do coronavírus afetou 
a todos nós de maneiras diferentes.

Então, seu livro será diferente de 
todos os outros. É seu!

O meu nome é

Eu sou um 
sobrevivente
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Viver em segurança

Você pode se sentir preocupado ou com medo.  
E isso é normal.

Às vezes, os sobreviventes sentem medo.
Há muitas coisas maravilhosas neste 
mundo tão grande. Mas também há 

algumas coisas assustadoras:  
inundações, guerras, acidentes de  

carro e agora esta pandemia  
(uma doença que se espalha rapidamente 

pelo mundo é chamada de pandemia).

Escreva algumas coisas que preocupam 
você sobre a pandemia do coronavírus:
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Quem dera eu tivesse asas como a pomba;
voaria até encontrar repouso!

Sim, eu fugiria para bem longe,
e no deserto eu teria o meu abrigo.
Eu me apressaria em achar refúgio
longe do vendaval e da tempestade.

Um escritor estava com  
muito medo quando  

expressou este desejo:

Salmo 55.6–8
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Você já fez um pedido como este?
Qual é o seu desejo quando você sente medo?

Quando sinto medo, eu desejo...

Escreva ou desenhe aqui
o seu desejo.

Bendito seja o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

Pai das misericórdias e
Deus de toda consolação,

que nos consola em todas as  
nossas tribulações,

para que, com a consolação que  
recebemos de Deus,

possamos consolar os que estão  
passando por tribulações.

2 Coríntios 1.3–5
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Dicas para os 
sobreviventes

Ore: você sempre pode falar com Deus quando 
sentir medo. Ele pode ser o seu porto seguro.

Mãos à obra!

Componha uma música.
As músicas são uma excelente  
forma de ajudar as pessoas a 

pararem de sentir medo.

Este é um cântico da  
Bíblia:

O Senhor é a minha luz e  
a minha salvação;

de quem terei temor?
O Senhor é o meu forte refúgio;

de quem terei medo?
Salmo 27.1

Lave as mãos frequentemente com água e sabão.

Não fique muito perto de outras pessoas.

Evite tocar os olhos, o nariz e a boca.

Caso tenha febre, tosse ou dificuldade para respirar, 
peça a seus pais ou responsáveis que falem com um 
médico.

Brinque dentro de casa com a sua família em vez de 
brincar do lado de fora com os seus amigos.

Proteja-se do coronavírus:
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Peça ajuda

Talvez você se sinta oprimido.
Tudo bem, é normal.

Às vezes, os sobreviventes precisam de ajuda.

É frustrante quando você não pode sair ou  
não tem ninguém com quem brincar. 

Isso pode fazer você se sentir entediado ou triste.  
Talvez seja difícil explicar como se sente.

Pode até mesmo ser muito difícil  
aceitar ajuda de outras pessoas.

Mas as pessoas presentes na sua vida querem ajudar você. 
No entanto, elas não saberão como ajudar,  

se você não disser o que precisa,  
então ... DIGA PARA ELAS!
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Vocês, orem assim:
“Pai nosso, que estás nos céus!
Santificado seja o teu nome.

Venha o teu Reino;
seja feita a tua vontade,

assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso

pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos
aos nossos devedores.
E não nos deixes cair

em tentação,
mas livra-nos do mal”.

Mateus 6.9–13

Ele disse:

Peça a Deus para lhe dar  
o que você precisa!

Jesus nos ensinou como pedir ajuda para Deus.



14 15

Sempre podemos pedir a ajuda de Deus.
Faça a oração da próxima página de forma 

personalizada, preenchendo-a com suas 
próprias palavras.

O Senhor é a minha força  
e o meu escudo;

nele o meu coração confia,  
e dele recebo ajuda.

Meu coração exulta de alegria,
e com o meu cântico  

lhe darei graças.
Salmo 28.7

Querido Deus,
Muito obrigado por me amar tanto.

Hoje eu me sinto

porque

Preciso da sua ajuda. Por favor,

Muito obrigado por
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Dicas para os 
sobreviventes
Diga às pessoas o que você precisa.
Deixe que as pessoas saibam como  
podem ajudar.

Faça uma oração pessoal.
Peça a Deus para proteger você e a sua família.
Agradeça ao Senhor por cuidar de você.

Ajude as pessoas.
Esteja atento para ver se alguém  

precisa de ajuda.
Você pode ajudar em casa,
arrumando seu quarto ou

lavando a louça.
A gente se sente bem ao ajudar!
Lembre-se: você também pode  
pedir ajuda quando precisar.

Mãos à obra!
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Salmo 10.14

Sinta-se consolado
Pode ser que você se sinta triste.
É normal.
Às vezes, os sobreviventes se sentem tristes.

Você pode estar com saudades de um familiar ou  
amigo que não pode sair de casa. 

Talvez esteja com saudades de alguém que morreu.
Ou esteja pensando muito sobre como  

as coisas eram antes.
Pode ser que você não saiba exatamente como se sente.

Mas tu enxergas o sofrimento e a dor;
observa-os para tomá-los em tuas mãos.
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Bem-aventurados os que choram,
pois serão consolados.

Bem-aventurados os humildes,
pois eles receberão a terra por herança.

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
pois serão satisfeitos.

Bem-aventurados os misericordiosos,
pois obterão misericórdia.

Bem-aventurados os puros de coração,
pois verão a Deus.

Bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus.

Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o Reino dos céus.

Mateus 5.4–10

Jesus disse:
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Pense em algumas coisas que você ama fazer.

Você gosta de correr muito rápido?
Você gosta de caçar insetos estranhos?

Você gosta de desenhar?

Faça uma lista de coisas muito legais para fazer.
Anote as suas atividades favoritas.

Coisas legais para fazer



24 25

Dicas para os 
sobreviventes

Conte para alguém que o ama como você está  
se sentindo.
Compartilhar os seus pensamentos e sentimentos  
pode ajudar muito.

Conte para Deus sobre a sua tristeza.
Peça a ele para consolá-lo.
Espere por uma bênção.

Faça algo da sua lista de Coisas legais para fazer.

Mãos à obra!

Faça uma caixa dos sentidos.

Pegue uma caixa.

Enfeite a caixa, usando tinta ou giz de cera ou 
outra coisa que a torne especial.

Encha a caixa com objetos interessantes.
Coloque nela objetos com o seu cheiro,  
sabor, textura e som favoritos.

Quando estiver triste, pegue a sua caixa dos 
sentidos e curta algumas de suas coisas favoritas.
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Deixe a raiva de lado

Talvez você esteja com raiva.
É normal se sentir assim.
Às vezes, os sobreviventes sentem raiva.

Pode ser que você ache que a vida não é justa.
Talvez esteja com raiva porque não pode sair de casa.

Pode ser, ainda, que você quisesse que  
as coisas fossem diferentes.

Você pode desenhar aqui uma 
carinha com raiva, se estiver 

sentindo raiva.

Grrr!
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É normal sentir raiva.
Mas o melhor mesmo é deixar  

a raiva para trás.
Muitas vezes, precisamos perdoar uma 

pessoa que nos magoou.
Assim podemos deixar para  

trás a nossa raiva.

Portanto, como povo escolhido de Deus,  
santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, 

bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas

que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou.

Colossenses 3.12–13

Viver à maneira de Deus significa ter
o poder de perdoar as pessoas

e deixar a sua raiva de lado.
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Às vezes, você precisa apenas gritar
bem alto para se livrar da raiva.

Faça um tubo de gritar.

2. Posicione a boca em uma ponta do tubo.
3. Coloque a sua mão em cima da outra ponta. 
4. Respire fundo.
5. Grite o mais alto e o máximo que conseguir.

1. Enrole este livro desta forma.
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Dicas para os sobreviventes
Perdoe. Peça a Deus para lhe dar força
para perdoar as pessoas que magoaram você.

Livre-se da raiva. Use o seu tubo de gritar.

Mãos à obra!
Formas muito fáceis de evitar a raiva.

Finja que você é a outra pessoa.
O que muda quando você vê as
coisas da perspectiva dela?

Respire fundo três vezes antes de responder.

Durma o suficiente.

Apaziguem a sua ira
antes que o sol se ponha

Efésios 4.26

Vá perdoar!
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Relacione-se

Pode ser que você esteja se sentindo só.
É normal se sentir assim.
Às vezes, os sobreviventes se sentem sozinhos.

Talvez você ache que o mundo é muito 
grande e veja a si mesmo como muito,  

mas muito pequeno mesmo.
Pode ser que esteja com saudades  

de alguém que você ama.
Você pode estar longe da sua família  

ou dos seus amigos.

Se estiver com saudades de alguém,
escreva o nome dessa pessoa aqui.

Depois enfeite o nome para  
que ele se pareça

com a pessoa de alguma forma.

Faça o nome parecer chique ou um robô, pode ser 
MUITO GRANDE ou muito pequeno.
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Pai para os órfãos e defensor  
das viúvas é Deus em  
sua santa habitação.

Deus dá um lar  
aos solitários. 

Desde o início do mundo, Deus disse que não 
era bom que estivéssemos sozinhos.

Seja amigo  
dos demais!

Salmo 68.5–6

Ninguém vive bem sozinho.  
Você precisa da sua comunidade.
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Se estiver se sentindo só,  
entre em contato com as pessoas  
próximas a você.

Deixe a sua  
criatividade voar!

Uma ótima forma de fazer isso  
é escrever um bilhete.

Este bilhete será uma maneira de se 
conectar com alguém.

Você pode escrever um bilhete de agradecimento,

de encorajamento,

de saudade ou

de “Não gostavas…”.
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Dicas para os sobreviventes
Olhe ao seu redor e agradeça a Deus
pelas pessoas maravilhosas que 
moram com você.

Entre em contato com alguém
e escreva um bilhete para essa pessoa.

Mãos à obra!
Aprenda a amar as pessoas ao seu redor  

com um amor parecido a este:

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, 
não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, 

não procura seus interesses, não se ira facilmente, 
não guarda rancor. O amor não se alegra com a 

injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

1 Coríntios 13.4–7
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Quando tudo 
isto acabar Deus é o nosso refúgio e a  

nossa fortaleza,
auxílio sempre presente  

na adversidade.
Por isso não temeremos,

embora a terra trema
e os montes afundem no coração do mar,

embora estrondem as  
suas águas turbulentas

e os montes sejam sacudidos
pela sua fúria.

Salmo 46.1–3

Não sabemos quanto tempo esta  
pandemia vai durar.

Mas pode confiar em Deus para ajudá-lo  
a atravessar essa situação.

Enquanto isso, você pode começar a planejar
o que vai querer fazer quando ela acabar!

Escreva uma lista das coisas que você quer fazer.
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A Bíblia nos diz:

Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas 

tenha a vida eterna.
João 3.16

Jesus morreu na cruz por nossos pecados,  
mas Deus o ressuscitou após três dias  

e ele ainda está vivo hoje!

Isaías 53.4

Jesus quer que você confie nele e que dê sua vida a ele 
para que você possa estar com ele para sempre.  

Se você estiver pronto para entregar o seu  
coração a Jesus, faça esta oração:

Senhor Jesus, 

eu sei que você me ama e que 
morreu na cruz por mim. 

Peço perdão pelas coisas erradas 
que fiz. De agora em diante, eu 
quero viver para você. 

Assuma o controle da minha 
vida, enquanto eu aprendo a 
confiar e seguir você. 

Obrigado por ser meu salvador! 

Amém.
Certamente ele tomou sobre si

as nossas enfermidades
e sobre si levou as nossas doenças,

contudo nós o consideramos
castigado por Deus,

por ele atingido e afligido.
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