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�A criança, mesmo antes 
de nascer, tem direito ao 
amor, cuidados e 
consideração por toda a 
igreja.�

�Toda criança, sem 
exceção, tem direitos que 
devem ser valorizados por 
toda comunidade de fé.�

�A criança tem direito a 
fazer parte de uma família, 
apoiada e protegida pela 
comunidade de fé.�

�A criança tem direito a 
ter a sua individualidade 
respeitada pela 
comunidade de fé.�

�A criança tem direito 
enfim, de crescer em 
estatura, sabedoria e 
graça a exemplo do 
próprio Jesus.�
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E a história continua
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“E Jacó gerou a José, marido de Maria, da 
qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.” 
(Mateus 1.16)

Versículo 

do dia

E a história continua
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É preciso cooperar!
(Renilda Martins Garcia)

Uma história tão bonita,
A vocês eu vou contar.
É de gente que gostava

De com gente caminhar.

Mas esse jeito de ser gente
Teve de quem puxar,

Eram semelhantes a Deus,
Que gosta de com as pessoas estar.

Essa gente, muito boa,
Nem sempre foi boa assim,

Numa época não tão distante,
Tiveram atos ruins.

Por amar muito as pessoas,
Deus ficou preocupado,

Queria que elas vivessem,
De mãos dadas e sempre ao Seu lado.

Eu já sei! Disse Deus entusiasmado.
Viverei com toda gente,

Em Jesus,
Meu filho amado.
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Mas antes de Jesus a terra chegar,
Era preciso o caminho preparar.
Então, Deus convidou Abraão,

Para o povo de Deus formar.

De gente em família,
De família em grupo,

Um grande povo se formou,
E de Israel o Senhor o chamou.

Nesta longa caminhada,
Mulheres, homens, crianças,

Ajudaram a anunciar,
Que o Messias iria chegar.

Jesus nasceu
Numa estrebaria simples,

A bicharada em festa O enalteceu,
Até presentes, dos reis magos recebeu.

Jesus nasceu, cresceu,
E falou sobre o amor de Deus,

A tanta gente,
Que nem conta deu.

As pessoas, as florestas, os astros,
São frutos de Suas mãos,

Mas pra manter tudo em ordem,
É preciso cooperação.

Quem pode, então, ajudar,
A missão de Jesus continuar,

Falar do Seu amor a toda gente,
E desse mundo cuidar?

Eu e minha família podemos 
juntos continuar o que Jesus fez! !



1- Escreva no quadro abaixo o nome de pessoas que você 
conhece: da Bíblia, da igreja e da sua família, que deram e 
dão bons testemunhos e bons exemplos, das coisas que Jesus 
fez e faz.

2- Para colorir.

ATIVIDADE:ATIVIDADE

Bíblia

Igreja

Família
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“Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito 
é este? Respondereis: É o sacrifício da Páscoa 
ao SENHOR, que passou por cima das casas dos 
filhos de Israel no Egito, quando feriu os egíp-
cios e livrou as nossas casas. Então, o povo se 
inclinou e adorou.” (Êxodo 12. 26-27)

Eu creio em Deus Pai.
(Telma Cezar da Silva Martins)

Eu creio em Deus Pai.
Ele me ama e faz tudo por mim.

Feliz é aquele que acredita em Deus,
Nossa companhia sem fim!

Quando participo da Páscoa,
Festa da alegria e libertação,

Como os pães e as ervas amargas,
Com esperança no coração.

Deus, nosso Pai celestial,
Salvou os filhos de Israel.

Só Ele pode nos livrar do mal.
N’Ele eu creio e confio

Igual a Ele não tem igual.

4 Creio em Deus Pai

Versículo 

do dia

Deus é o Pai que nos ama 
incondicionalmente. !
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1- Escreva, nas plaquinhas, algumas palavras que representem, 
em sua opinião, o amor de Deus por você.

2- Desenhe, abaixo, algo que represente a sua gratidão a Deus 
pelo cuidado que Ele tem com você.

ATIVIDADE:ATIVIDADE
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