
Devocional em família – 22/Mar/2020 

Vamos embarcar nessa grande aventura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação aos pais 

- Leia todo devocional (em meditação e oração) antes da aplicação; 

- Separe o material necessário; 

- Você pode imprimir em papel A4, ou apresentar no computador/tablet/celular; 

- Lembre que sua entonação de voz é muito importante para prender a atenção de seu pequeno (a); 

- Cada criança é única! Use a criatividade para alcançar o coração do seu filho, você o conhece 

infinitamente mais! 

- Se deseja participar do grupo de Whats, mande uma mensagem para: (51) 98319-2768 ou e-mail para 

andresantos@igrejabatista.org.br. 

Estamos juntos nessa jornada e em oração pelos desafios das nossas famílias nesse novo tempo.  

Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o 

seu Deus, estará com você por onde você andar". Josué 1:9 

 

Vamos memorizar? 

Bem-aventurados os 

pacificadores, pois serão 

chamados filhos de 

Deus. Mateus 5:9 

 

Objetivo 

Ensinar a criança a compreender a mensagem de boa-

venturança (grande felicidade) deixada por Jesus, 

transformando-as em pequenos agentes de paz. 

 

Dica de Dinâmica 3-5 Anos 

Separe brinquedos ou desenhos com semelhança de pais e filhos (ex.: um coelho 

maior e outro menor). Você pode desenhá-los ou usar fotos da família. 

Espalhe-os sobre a mesa fora de ordem e peça para seu filho (a) juntar pai e filho. 

A finalidade é que as crianças percebam que assim como seus filhos se parecem 

com seus pais, nós também, como filhos de Deus, vamos nos parecer com nosso 

pai, e isso será visível a todos na nossa volta. 

 

Dica de Dinâmica 6-8 Anos 

Separe um espelho 

Que tal observar suas semelhanças? Que tal falar sobre seus hábitos em 

comum? 

Que tal ter um tempo específico de conversa na mesa (quem sabe durante uma 

refeição), para saber o que a família tem em comum e compartilhar experiências 

da sua infância com seu filho? 

Temos certeza que você vai se surpreender com o resultado! 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/1/9+


Ensino 

Você sabia que quando Jesus esteve aqui na Terra, sempre escolheu ser um pacificador? 

Nunca se envolveu em brigas ou iniciou uma. Ele veio para trazer paz em um mundo mau e 

cheio de guerras. 

Isso foi há muito, muuuuito tempo! Mas ainda hoje, podemos escolher viver a paz que 

Jesus deixou: com nossos amigos, primos, manos e principalmente com o papai e a mamãe, 

obedecendo com paz no . 

Deixa eu perguntar uma coisa: você já percebeu que os filhos são parecidos com seus pais e 

suas famílias? Às vezes, imitamos até nossos melhores amigos, e sem perceber nos 

tornamos parecidos com eles. 

Agora, imagine o seguinte: Jesus sentado em uma montanha com muitas pessoas ao seu 

redor, dando uma grande dica: praticando a paz, como Jesus fazia, ficaríamos tão parecidos 

com DEUS que seríamos chamados por ai de filho de Deus! Não é demais??? 

Só aprendemos a construir a paz, imitando a Jesus, filho de Deus! 

Vamos ser mensageiros dessa paz? Simmmm!!!   

 

Aplicação prática 

Não seria incrível ficar tão parecido com Jesus até ser chamado de filho de Deus também? 

Vamos usar essa grande dica de Jesus? Você pode praticar a paz, ajudando os amigos que 

estão brigando, em vez de ficar do lado de um amigo só, fale com os dois sobre a bondade e 

o amor de Jesus. 

Se algum amiguinho estiver triste, você pode dizer que ama ele, e que ele pode confiar e 

falar com Jesus em qualquer momento. Você pode orar junto com ele ou cantar uma 

música bem alegre pra ajudar esse amigo. 

Que tal dividir o seu brinquedo com alguém? Ou ainda ajudar a mamãe em alguma 

atividade em casa? Quem sabe fazer um delicioso biscoito para dar de presente ao seu 

vizinho idoso? 

Quando você mesmo ficar chateado com algo, lembre-se de imitar a Jesus, que sempre 

trazia a paz de várias maneiras. Você pode falar com Deus em oração e pedir ajuda quando 

estiver muito, muito triste. Pode chamar o papai e a mamãe para participar dessa oração. 

Se quiser ser bem parecido com Jesus, temos que imitar Ele em tudo! Seus amigos 

precisam ver atitudes de Jesus em você, precisam saber que quando você chega, chega 

também um verdadeiro pacificador!  

 

Oração 

Jesus! Eu quero ser parecido contigo em tudo. Quero te conhecer mais e te imitar em tudo. 

Me ajuda a ser um verdadeiro pacificador, para que eu possa ser chamado de filho de Deus! 

Em nome de Jesus, Amém! 

 

Pacificador:  Aquele que 
é capaz de promover a 
paz em meio às brigas. 



Música 

Por dentro, Fora, Alto, Embaixo (3 Palavrinhas – Vol. 3). Aproveita pra dar aquela 

movimentada! 

 
Aventura pela bíblia 

 
Descubra quem são as pessoas que Jesus considera bem-aventuradas em Mateus 5.1-12, 
depois complete as frases!  

Bem-aventurados _____________________, pois serão consolados.  

Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão _______________________.  

Bem-aventurados os _________________________, pois verão a Deus.  

Bem-aventurados os _________________, pois serão chamados ____________ de Deus.  

 

Sugestões de atividades para a semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tempo junto 

Que tal envolver a família em uma produção artesanal 

de biscoitos? E ainda presentear algum vizinho, 

praticando atos de bondade e levando Jesus de maneira 

criativa? 

Ou ainda sentar para tomar aquele café em família, 

colocando a mesa com ajuda dos pequenos.  

Vocês podem ainda.... 

1. Escolher ainda uma brincadeira bem legal para todos 

brincarem juntos. 

 

2. Fazer uma sessão cinema, escolhendo bons filmes. 

 

3. Praticar o culto familiar, agradecendo a Deus por 

todas as coisas e sendo pacificadores no lar. 

                 

 
1  Abertura  com oração 

2  Cada pessoa resume 

como foi seu dia 

3  Anote os pedidos de 

oração em um papel 

4  Cante Louvores! 

5  Historia bíblica e 

reflexão 

6  Encerramento com 

Oração pelos pedidos 

 

 



 

 

 

 

 

2. Colorindo 

Lembre-se que você deve 

promover a paz entre seus 

amigos! Imitando a Jesus. 



Que tal ligar os pontos? Os animais são belas criações de Deus, nosso pai!  

 

 

 

  

xReferência de imagens: http://www.supercoloring.com/ 
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