
Edição especial
 VENCEDORES

OS



Eu sou um VENCEDOR!
O meu nome é



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!

Olá, vencedores!
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Viver em segurança

Pode ser que você esteja com MEDO. É normal se sentir assim. 

Há muitas coisas maravilhosas neste mundo tão grande.

Mas também há algumas coisas assustadoras:
violência, guerra, pobreza e agora esta pandemia global
(uma doença que se espalha rapidamente pelo mundo
é chamada pandemia).

Os governos do mundo todo estão tentando
controlar esta doença chamada COVID-19,
que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, também
conhecido como o novo coronavírus.

É por isso que foram suspensas
todas as atividades regulares, 
exceto as essenciais.

O confinamento 
está causando pânico, 
medo e bagunça
na sua agenda.
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Escreva algumas coisas das quais você
tem medo em função do confinamento.
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Mas há esperança!

Não precisa sentir medo,
porque Deus está com você.

Ele diz:
“Por que ter medo quando
eu estou aqui com você?”

Deus ama muito as crianças.

Quando algumas pessoas tentaram
impedir que as crianças se aproximassem
de Jesus, ele disse:
“Deixem vir a mim as crianças
e não as impeçam; pois o Reino dos céus
pertence aos que são
semelhantes a elas”.
Mateus 19.14

“E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos”.
Mateus 28.20 
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Alguma vez
você já teve
esperança de que
algo acontecesse?

Qual é a sua esperança?

Exemplo: espero conseguir comemorar
o meu aniversário com os meus amigos este ano.

Em  um pedaço de papel, anote tudo o que você espera conseguir.
Depois coloque este papel dentro do seu frasco da esperança!

Meu frasco da esperança
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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 1.3–4
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Dicas para os vencedores:
Proteja-se do vírus:

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

Não fique muito
perto de outras pessoas.

Lave as suas mãos frequentemente 
com água e sabão.

Se estiver com febre, tosse
ou dificuldade para respirar, peça
aos seus pais ou responsáveis
para consultar um médico.

Não toque os
olhos, o nariz e a boca

Brinque dentro de casa. 
Você pode brincar de:
• passa anel
• charadas
• siga o mestre
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Mãos à obra!
Crie uma música ou um poema sobre esperança.
Quando sentir medo, cante ou leia em voz alta 
a sua composição.
Estas são algumas canções da Palavra de Deus, a 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

Tu és o meu abrigo;
tu me preservarás
das angústias
e me cercarás de
canções de livramento. 
Salmo 32.7

O Senhor é a minha rocha,
a minha fortaleza
e o meu libertador;
o meu Deus é o meu rochedo,
em quem me refugio.
Ele é o meu escudo e 
o poder que me salva,
a minha torre alta. 
Salmo 18.2
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Pedir ajuda
Você também pode contar tudo para Deus. 
Você pode falar com ele como um filho ou filha do Senhor.

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os
quais não nasceram por descendência natural, nem
pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus.
João 1.12–13

Você pode se sentir 
DESAMPARADO.
É normal se sentir assim. Talvez você ache
difícil dizer a alguém que precisa de ajuda.
Lembre-se de que as pessoas na sua vida querem ajudar você.
Mas elas não vão saber como  ajudar, se você não
disser do que precisa, então...
FALE COM ELAS!
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Jesus nos ensinou como orar.
Veja aqui como podemos 

pedir a ajuda de Deus.
Ele disse:

“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,

porque teu é o Reino, o poder
e a glória para sempre. 

Amém’”.
Mateus  6.9–13

Peça a Deus para lhe dar o que você precisa!
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Sempre podemos pedir 
a ajuda de Deus.

Deus pode ser um escudo
que nos protege, como o
casco de uma tartaruga
que a protege.

Personalize esta oração,
preenchendo-a
com as 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
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Dicas para os vencedores:
Escreva um bilhete

Querido Jesus, obrigado por me amar tanto.

Hoje eu me sinto

porque

A minha família precisa da sua ajuda. Por favor,

Muito obrigado por:
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Dicas para os vencedores:
Crie uma agenda semanal

Seg.

Terç.

Qua.

Qui.

Sex.

 Sáb.

Dom. 

Reserve um tempo para:

• Orar e ler a Bíblia.
• Fazer suas tarefas escolares.
• Fazer suas tarefas domésticas.
• Dançar ou cantar!
• Ler um livro ou uma revista.
• Fazer exercícios ao som da sua música favorita.
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Mãos à obra!
Ajude seus pais 
ou responsáveis em casa,
fazendo as suas tarefas 
domésticas habituais.
Tente ajudar com tarefas
maiores como lavar a
roupa, cozinhar e limpar.
Fique atento a qualquer
pessoa em casa que
possa precisar de ajuda.
Talvez elas só precisem
de um sorriso!

Faça desenhos e
coloque-os do lado de fora
da sua casa para que
outras pessoas possam vê-los.
Se tiver um jardim,
plante algumas sementes
de verduras ou frutas
e cuide das suas plantinhas.
Pergunte aos seus pais
ou responsáveis como
você pode ajudá-los de 
outras maneiras.

A gente se sente muito bem
ajudando as pessoas!

Assim, em tudo,
façam aos outros
o que vocês
querem que eles 
lhes façam.
Mateus 7.12



Sentindo-se consolado
Pode ser que você se sinta TRISTE.
É normal.
Mas também ficamos tristes quando pecamos.
Pecar é desobedecer a Deus; o pecado nos leva
a fazer coisas erradas. Viver em um mundo onde 
vemos e fazemos coisas que não são boas pode fazer 
com que nos sintamos mal.
Esse sentimento que nos faz sentir mal se chama vergonha.  

Ficamos tristes quando vemos e sentimos
dor e sofrimento no mundo. Doenças como a
COVID-19 não são castigos de Deus. As doenças
acontecem porque vivemos em um mundo manchado
e corrompido pelo pecado.

O pecado entristece a Deus.
A nossa dor também deixa Deus triste. 

Mas tu enxergas o sofrimento e a dor;
observa-os para tomá-los em tuas mãos.
Salmo 10.14

Pois não menosprezou 
nem repudiou o sofrimento 
do aflito; não escondeu 
dele o rosto, mas ouviu 
o seu grito de socorro.
Salmo 22.24
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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
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Leve o menino atê Jesus

Quando fazemos coisas erradas 
e magoamos. As pessoas, 
também magoamos e 
provocamos a ira de Deus.
Causamos vergonha a nós 
mesmos e nos sentimos 
culpados.
Deus castiga o pecado.
Mas porque nos ama muito,
ele enviou seu Filho, Jesus, para 
sofrer e morrer por nossos 
pecados. Jesus viveu uma vida 
honrada . Ele fez muitas coisas 
boas, perdoando os pecados e 
curando as pessoas. 
Jesus era amigo dos pecadores, 
mas ele nunca fez coisas
erradas. Ele era perfeito! 
Depois, ele morreu na
cruz por nós.

Certamente ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e sobre si 
levou as nossas doenças
Isaías 53.4

Ele nos livrou da nossa tristeza.

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
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Mas este não é o fim da história!
Jesus ressuscitou dos mortos e
voltou para o Pai no céu.
Ele ergue a nossa cabeça novamente.
Jesusnos dá a oportunidade de viver uma
vida eterna com Deus.
Você é precioso aos olhos de Deus. 
Deus criou você à sua
própria imagem e semelhança.
Deus cuida de você! Jesus é um verdadeiro amigo.
Ele está convidando você:

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
1 João 5.1

Ele quer restaurar o seu valor.
Entregue a sua vergonha para Jesus. Ele 
amorosamente libertará você dessa vergonha!
Isso significa que ele
fará você se sentir melhor, não
importa o quanto você esteja triste!



• Diga a alguém que o ama como você está se sentindo.
• Fale com Deus sobre a sua tristeza.
• Peça a ele para consolá-lo. Observe as maneiras como Deus faz isso.
• Ligue para um amigo ou converse com a sua família sobre um assunto de 

que eles gostam, como esporte ou música.
• Invente algumas brincadeiras para fazer em casa e compartilhe as suas 

ideias com seus familiares e amigos.

Dicas para os vencedores:
Converse com alguém



AZ

Pegue uma caixa de sapatos
ou um recipiente de plástico.

Mãos à obra!
Faça uma “caixa de boas sensações”.

Toda semana pegue a sua “caixa de boas sensações”
e compartilhe o conteúdo com alguém.

Reserve um tempo para agradecer a Deus por todas as coisas boas
que aconteceram nesta semana!

Use moldes para 
pintar alguns 
desenhos 
interessantes na 
caixa.

Recorte algumas 
figuras e cole-as na 
caixa.
Use flores também.

Encha a caixa com 
bilhetes ou objetos que 
lembrem coisas boas 
que acontecem todos 
os dias.

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

BÔNUS:
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Deixe a raiva de lado!

Talvez você esteja com  RAIVA.
E isso é normal.
Você pode achar que
a vida é injusta.
Pode ser que esteja com raiva porque
não pode fazer algumas coisas.
Talvez você preferisse que as 
coisas fossem diferentes.

Desenhe aqui um rosto que mostre
como você se sente.
Escolha o tipo de olhos ou
boca que melhor ilustra
o que você está sentindo.

Use moldes para 
pintar alguns 
desenhos 
interessantes na 
caixa.
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Perdoe as pessoas

Dicas para os vencedores:

Peça perdão a Deus
por meio de Jesus e ele
vai dar a você a força
para perdoar os demais.
Fale com um adulto em
quem você confia sobre
como lidar com a sua raiva.

Use o seu “tubo de gritar”.
Veja as instruções na próxima 
página.

Não julguem, e vocês não
serão julgados. Não
condenem, e não serão
condenados. Perdoem, e
serão perdoados.
Lucas 6.37

É normal sentir raiva,
mas é melhor ainda se libertar
da raiva. Muitas vezes,
precisamos perdoar uma 
pessoa que nos magoou.
Assim podemos deixar 
para trás a nossa raiva.
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Faça um “tubo de gritar”.

Às vezes, você precisa apenas
GRITAR bem alto

para se livrar da raiva.

• Enrole este livro como na ilustração.
• Posicione a boca em uma ponta do tubo.
• Coloque a sua mão em cima da outra ponta.
• Respire fundo.
• Grite o mais alto e o máximo que conseguir.
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Mãos à obra!
Passos simples para evitar a raiva e o tédio:

Apaziguem a sua ira
antes que o sol se ponha.
Efésios 4.26

E Neemias acrescentou: “Podem sair, e comam e bebam do 
melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm 
preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não 
se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá”.
Neemias 8.10

• Se estiver com raiva, respire fundo três vezes 
antes de fazer qualquer coisa.

• Durma o suficiente.
• Peça a Deus para ajudar você a perdoar as 

pessoas que o magoaram.
• Caso fique entediado facilmente, há algumas 

coisinhas que você pode fazer para se manter 
ocupado. Veja as páginas 9, 15 e 21. 

• Desafie os seus irmãos ou irmãs para um 
teste de conhecimento geral.
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Se estiver com saudades de alguém, escreva 
o nome dessa pessoa na caixa acima.

Escreva o nome de uma forma que se pareça com a pessoa.

Se a pessoa for alta, escreva o nome com letras GRANDES. 

Se ela gosta de se vestir bem, escreva o nome de uma forma  chique.                     

Relacione-se

Pode ser que você esteja se sentindo SÓ. 
É normal se sentir assim.
Talvez você ache que o mundo é muito GRANDE
e que você é 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.

(Nada) na criação será capaz de nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 8.39
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Escreva o nome
dos seus familiares
na sua árvore genealógica.
Não se esqueça do seus
avós e primos também.

Desde o início do mundo, Deus disse que não era bom que estivéssemos 
sozinhos.
Você precisa de amigos e da família! Deus o ama e sabe do que você precisa. 
Jesus disse:
“Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês”.
João 14.18

Jesus está vivo e o Espírito de Deus vive em todos os que o amam.
Você pode se conectar com ele simplesmente ao falar com o Senhor.
Ele fica feliz de ouvir você! Isso se chama oração.
Você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, usando as suas próprias 
palavras, a qualquer momento, não importa onde esteja. 
Você pode ser um seguidor de Jesus ao acreditar nele e convidá-lo para entrar 
no seu coração. Jesus promete enviar o Espírito Santo para estar conosco e nos 
consolar.
Aprenda sobre Jesus. Leia a Bíblia e fale com outras pessoas que o seguem.



Estou 
com 

saud
ade d

e voc
e

Como ser um bom amigo

Escreva um bilhete aqui.

Uma ótima maneira de entrar em contato com outras pessoas é 
fazer uma ligação ou enviar uma mensagem para elas. 

Você pode escrever um bilhete de agradecimento, 
de encorajamento, de saudade ou ainda perguntando se ela 
“Não gostaria de ter uma girafa como animal de estimação”. 

Seja criativo!

Esse bilhete será uma maneira de se conectar com alguém.

Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra 
aos outros mais do que a si próprios.
Romanos 12.10
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Dicas para os vencedores:

Get it
 HOT !

Policiais

Entregadores

Pessoal 
da limpeza

Enfermeiros

Vendedores

Médicos

Combine as profissões listadas com as 
ilustrações.

O amor deve ser assim:

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

Olhe ao seu redor e agradeça a Deus pelas pessoas
maravilhosas que moram com você.
Faça uma lista das pessoas que estão ajudando as demais (como médicos, 
enfermeiros  e vendedores) e ore por elas. Ore por aquelas que não podem 
cuidar de si mesmas.
Seja amigo e descubra maneiras práticas de ajudar as pessoas necessitadas.
Peça a Deus que o ajude a aprender a amar as pessoas ao seu redor.
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Os “gigantes” podem aparecer de diferentes formas na sua vida.
O coronavírus é um gigante neste momento. Mas Deus é sempre 
maior do que todos os gigantes que enfrentamos. Ele nos dá forças 
para vencê-los.
Vamos aprender com a história de Davi, um verdadeiro vencedor.
Você verá como um pequeno pastor enfrentou um gigante, Golias, 
que era mais alto e forte do que qualquer jogador de basquete ou 
lutador.
Você também vai aprender como Deus ajudou Davi a vencer Golias 
com um estilingue e cinco pedras lisas.

A história de Davi, o vencedor!

Os exércitos dos filisteus e dos israelitas estavam acampados para a guerra.
O exército dos filisteus estava acampado em uma colina e o exército dos 
israelitas, em outra. O vale de Elá estava entre eles.

Golias era um poderoso herói filisteu. Ele tinha quase três metros de altura e 
usava um capacete, uma armadura pesada e caneleiras de bronze. Também 
carregava um dardo de bronze e uma lança enorme.

Todas as manhãs e noites, Golias gritava aos soldados de Israel: “Escolham um 
homem para lutar contra mim. Se ele me matar, nós seremos seus escravos. Se 
eu o matar, vocês serão nossos escravos.”

Isso continuou por muito tempo. Tanto o rei Saul como o exército de Israel 
tinham medo. Ninguém queria lutar contra o gigante.

Um dia, Davi visitou os seus irmãos que estavam no exército de Israel.
Ele chegou ao acampamento quando Golias se aproximava para desafiar os 
israelitas a lutar contra ele.

Davi disse: “Como pode este homem falar assim com os exércitos do Deus 
vivo? Quem ele pensa que é?”
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Então Davi disse ao rei Saul: “Eu vou lutar contra Golias.” 
Saul disse: “Você é muito jovem, Davi. Você não sabe nada sobre lutar.”

Davi disse a Saul: “Eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um animal selvagem 
tenta roubar uma ovelha, eu vou atrás dele. Eu já matei um leão e um urso.
O Senhor que me salvou daqueles animais, vai me salvar desse filisteu.”

Então Saul colocou uma armadura em Davi e lhe deu um capacete.
Davi não estava acostumado a usar armadura e ela era muito pesada.
Então Davi a tirou.

Ele foi ao riacho e escolheu cinco pedras lisas.
Davi colocou as pedras em sua bolsa de pastor.
Depois ele pegou seu cajado e estilingue e andou em direção a Golias.

Golias viu que Davi era jovem e não usava armadura.
Então disse: “Por que você luta com paus? Você acha que eu sou um cachorro?
Vamos lá! Eu vou dar seu corpo aos pássaros e animais selvagens!”
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Davi disse a Golias: “Você luta contra mim com uma espada, uma lança e 
um dardo. Mas eu luto contra você em nome do Senhor. Ele vai me ajudar. 
Assim todos vão saber que ele é nosso Deus, e ele tem todo o poder.”

Davi correu em direção a Golias.
Ele pegou uma pedra de sua bolsa, a colocou no seu estilingue e a atirou 
em Golias.
A pedra bateu na testa de Golias e o gigante caiu de cara no chão.

Davi era apenas um jovem pastor. Mas ele confiava no Senhor e o 
Senhor o ajudou a vencer a luta contra o gigante Golias.

(Extraído do “Classical Children’s Bible”, 
2019. História extraída de 1 Samuel 17. 
Usado com permissão da “Christian Media 
Publishing.”)
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Perguntas para os vencedores

• Quem era Golias e o que ele queria?

• Por que o rei Saul e os soldados tinham medo de Golias?

• Quais desafios, dificuldades ou medos você está enfrentando hoje? 

• Por que Davi não tinha medo de enfrentar Golias?

• Que lições aprendemos com a vitória sobre os gigantes?

Faça aqui um desenho de Davi enfrentando Golias.
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__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________

Como se tornar um vencedor!

Assim como Davi, você pode estar enfrentando os seus próprios 
desafios, dificuldades e medos.
É importante você saber que o maior gigante que o mundo 
enfrenta é o PECADO.
Deus ama você e vai ajudá-lo a vencer o pecado. Pense um pouco, 
fazendo o seguinte.

Aceite Jesus com uma oração simples:
Querido Senhor Jesus, por favor, perdoe os meus pecados e entre no 
meu coração hoje. Às vezes, fico com medo e me sinto triste e sozinho. 
Eu sei que preciso de você. Por favor, esteja comigo e me dê a sua paz. 
Amém.

Entregue a Jesus todos os aspectos da sua vida.

Confesse: não demore para pedir perdão a Jesus e àqueles que você 
magoar quando errar ou pecar.

Desenvolva hábitos que agradem a Deus, como orar, ler a Bíblia e ser 
generoso.

Abra o seu coração e escreva 
uma oração.
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Este livro é o nosso presente para você.
Ele será um bom companheiro no seu dia a dia.


