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Você conhece alguma criança que ainda não sabe 
ler e que fi caria feliz em conhecer mais sobre Jesus? 
Pode ser um irmão, uma irmã, uma prima ou algum 
amigo da escola. Neste QR Code há atividades 
preparadas especialmente para ela. Compartilhe!

Todos nós gostamos muito de histórias com fi nais felizes. Mas, infe-
lizmente, nem sempre a história é fácil e feliz em todos os momentos. 
Isso é a vida real! Há dias em que a gente acorda bem, com pessoas 
especiais por perto, com muita saúde, com tudo a nosso favor. Mas 
há dias em que uma tempestade parece se formar ao nosso redor. 

Algumas famílias enfrentam desafi os e, por isso, muitas crian-
ças têm medo do futuro, sentem-se inseguras e acreditam que 
nunca encontrarão a verdadeira felicidade. Será que é isso que vai 
acontecer?

Tem algo muito especial que você pode aprender nas páginas 
deste material, e mais ainda em um livro muuuito especial: a Bíblia.

Estou com muita vontade de contar tudo o que tem escrito aqui pra 
você. Mas vamos com calma! Teremos 10 dias para descobrir juntos 
coisas maravilhosas que nos deixam seguros e sem medo dos desa-
fi os  da vida.

Você vai acompanhar tudo nesta leitura, mas também quero lhe 
fazer dois convites:

1) Ore para ser mais sábio e para aprender e praticar o que 
descobriu;

2) Não guarde apenas pra você o que vai descobrir nestes 10 dias, 
combinado? Compartilhe com quem você ama tudo o que vai 
aprender.

Jesus quer falar com você e tem lindos recados especiais pra lhe 
contar. Mas uma certeza você pode ter: essa história tem fi nal feliz!

Este material foi feito para você. Aproveite cada página!

Um abraço carinhoso  da 
Tia Clara

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
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NÃO TENHA MEDO!

Tópico de 
conversa sobre 
o tema do dia

Atitude para 
colocar em 

prática

Verso ou 
indicação de 
leitura bíblica 

Hino sugestivo 
para o momento 

do culto

Trecho extraído 
 de livros de 

Ellen G. White

UMA CONVERSA COM OS PAIS
Deus deseja que as famílias tenham um tempo especial para o estudo 

da Bíblia e a adoração. Esse momento é essencial para que as crianças 
aprendam, desde cedo, a passar mais tempo com Deus. O material que você 
tem em mãos foi preparado para auxiliá-lo nessa tarefa. Se sua família ainda 
não tem o hábito de fazer os cultos em casa, aproveite os 10 Dias de Oração 
para colocar essa prática na rotina de vocês. Ao fazer isso, você certamente 
sentirá o privilégio que é viver cada dia ao lado de Jesus.

Como usar este material?
• Escolha um momento do dia para fazer a leitura e acompanhar seu fi lho 

nas atividades. Os temas abordados podem gerar dúvidas; por isso, é ideal 
que um adulto auxilie.

• Recorte o recado de porta da página 17. Incentive seu fi lho a ter 
momentos especiais com Deus.

• Lembre-se de usar a página de adesivos para completar algumas 
atividades.

• Ao fi nalizar o estudo a cada dia, entregue para a criança 
uma folha em branco.

Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. 
As pessoas estavam animadas. Elas gritavam:

CONVERSACONVERSA AÇÃO BÍBLIABÍBLIA MÚSICAMÚSICA ELLEN G. WHITEELLEN G. WHITE

BÍBLIABÍBLIA

Peça que ela desenhe o que entendeu ou o que mais chamou a 
atenção durante a leitura. O desenho será uma ótima maneira de 

fi xar o aprendizado e evidenciar as dúvidas que ela possa ter.

Aproveite cada página deste material e 
tenha bons momentos em família!
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NÃO TENHA MEDO!

DIA 1DIA 1

NÃO TENHA MEDO!

DIA 1

Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. 
As pessoas estavam animadas. Elas gritavam:

Quando Jesus chegou ao topo do Monte das 
Oliveiras, olhou para Jerusalém. O que Ele fez?

Cole aqui o adesivo  com a resposta.

HOSANA!
O signifi cado dessa 

palavra está no 

Salmo 118:25. Olhe em 

sua Bíblia e escreva aqui 

o que ela quer dizer:

Jesus sabia que, um dia, Jerusalém seria destruída. 
Ele avisou o povo, contando o que aconteceria. 
Complete as frases com as vogais que estão faltando.

“V__CÊS  S__RÃ__  PR__S__S,  P__RS__GU__D__S  E  M__RT__S.  P__R  M__NH__  

C__ __S__,  S__RÃ__  OD__AD__S  EM  T__DO  __  M__ND__.  MU__T__S  S__  

AF__ST__RÃ__  D__  M__M,  E  TR__IRÃ__  E  OD__ __RÃ__  UNS  __ __S  O__TR__S.  

[...]  O  P__C__DO  A__M__NT__RÁ  __  O  AM__R  DE  M__IT__S  __SFR__ARÁ,  

M__S  Q__ __M  SE  M__NT__V__R  F__RM__  __TÉ  __  F__M  S__RÁ  S__LV__ .”
(Mateus 24:9-13).

A última frase desse verso é uma linda promessa. Leia esse texto em sua Bíblia e cole lá o adesivo  com ponto de exclamação.

Mateus 24 fala da 

(   ) destruição de Jerusalém

(   ) futura destruição do mundo

(   ) segunda vinda de Jesus

Mateus 24 fala da 

Assim como Deus cuidou dos cristãos durante aqueles 
dias difíceis, Ele também cuida  de nós.

Lucas 19:41

ELLEN G. WHITEELLEN G. WHITE

Conte para três pessoas: Não precisamos ter 
medo das coisas que vão acontecer.

AÇÃO

BÍBLIABÍBLIA
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John Wycliffe era um 
estudioso da Bíblia. Ele se 
preocupava com coisas que 
estavam erradas na igreja 
da época. Os líderes não 
gostavam disso e o acusaram 
de

 “Forçados a encontrar 
refúgio nas cavernas, 
continuavam a se 
reunir para ler a Palavra 
de Deus e adorá-Lo” 
(Os Resgatados, p. 64) 

ONDE ESTÁ A SUA BÍBLIA?

DIA 2

Aquilo que Jesus disse que aconteceria se tornou realidade.
Desembaralhe as letras para descobrir  o que era.

OS CIOSRÃTS FAROM PRSUIEGDEOS E TIEAVRM ED SE ECSODNER.

___________________________________________________________________________
Ainda hoje existem países em que os 

cristãos são perseguidos por causa de sua

Cole aqui o 
adesivo com 
a resposta.

Deus o chamou para um trabalho 
especial. Coloque as iniciais de 
cada fi gura nos espaços indicados 
e descubra que trabalho era esse.

Ele queria que cada família da 
Inglaterra tivesse uma Bíblia.

Um desses grupos 
era chamado de: 

Você já agradeceu a Deus por ter uma Bíblia? Cole o adesivo de gratidão em algum lugar 
bem visível de sua Bíblia.

Traduzir a primeira

do

para o

Cole aqui o 

adesivo com 

a resposta.

ELLEN G. WHITEELLEN G. WHITE

 Isso é acreditar em coisas 

diferentes daquelas que 

a igreja ensinava.



7

 grupos de 
guardadores 
do sábado 

 pequenos grupos de 
pessoas que se lembravam 

das verdades que Jesus 
havia ensinado

John Wycliffe era um 
estudioso da Bíblia. Ele se 
preocupava com coisas que 
estavam erradas na igreja 
da época. Os líderes não 
gostavam disso e o acusaram 
de

UMA TAREFA ESPECIAL

DIA 3

Apesar de todas as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja da 
época, muitas pessoas permaneceram fi éis a Cristo.

 pequenos grupos de 

muitas pessoas permaneceram fi éis a Cristo.

E

T R

B

S A

U

A
I

A

Í

B

L
D

Um desses grupos 
era chamado de: 

Sabe o que era muito importante para eles? Coloque as letras no lugar 
certo e descubra.

Um desses grupos 

Os pais ensinavam os fi lhos a memorizar partes da Bíblia. Quando eram 
 mais velhos, copiavam trechos da Bíblia para compartilhar.

Que tal memorizar alguns versos bíblicos? Recorte e monte a atividade da 
página 21.

Converse com sua família sobre como 
vocês podem falar de Jesus para alguém 
que ainda não O conhece.

Todas as pessoas 

precisam saber que 

Jesus está voltando. 

Na página 16, veja 

como fazer isso de um 

jeito diferente.

Cole aqui o 

adesivo com 

a resposta.

Cole aqui o 
adesivo com 
a resposta.

CONVERSACONVERSA
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DIA 4

UMA MENSAGEM PARA ESPALHAR

Os pais de Martinho Lutero eram muito pobres. Durante um tempo, ele teve 

de  de porta em porta para comprar  com o  que as pessoas 

lhe davam.

Seu pai fi cou muito bravo quando ele decidiu que seria 
sacerdote em vez de advogado. Os pais tinham ensinado Lutero 
a amar a Deus, mas não esperavam que o fi lho se tornasse 
sacerdote. Mais tarde, mudaram de ideia e até o ajudaram.

Lutero encontrou uma Bíblia em latim  na 

 de um mosteiro. Naquele lugar, ele 

as lindas verdades do  de Deus.

Ele tinha algo importante para contar às pessoas. Recorte as letras da 
página 23 e complete a mensagem.

NÃ__  É  PR__CI__O  
PA__AR  NA__A  

PA__A  RE__E__ER  O  
P__R__ÃO  DE  D__US.

Jesus i a à sinagoga todos os

NÃ__  É  PR__CI__O  

Use os adesivos 

 para completar 

as frases:

sacerdote. Mais tarde, mudaram de ideia e até o ajudaram.

Você também precisa espalhar essa verdade. 
Peça ajuda de seus pais e envie mensagens de 
texto para três pessoas da sua família.

AÇÃO

AÇÃO
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AÍ ESTÁ A VERDADE!

DIA 5

Jesus i a à sinagoga todos os

Coloque as letras 

no lugar certo e 

descubra.

Satanás enganou os primeiros cristãos, fazendo-os 
acreditar que precisavam pagar penitências.

Apenas uma coisa pode pagar pelos nossos 
pecados. Risque as letras X, Y, W e descubra.

Satanás enganava as pessoas, e elas não 
tinham a Bíblia para ler e descobrir a verdade.

O BEM VAI VENCER!

Deus é bom ao nos contar com antecedência 
o que vai acontecer. Mesmo durante os 
momentos mais difíceis, sabemos que...

Leia esta 

mensagem na 

frente do espelho:

“Devemos 
obedecer a 
Deus antes 
de qualquer 
autoridade 
humana” 
(Atos 5:29).

Use os adesivos 

 para completar 

as frases:

AX MXWO XRWTXEWDEY JWE XS YU S XYNWA YCWRXU XZ 

momentos mais difíceis, sabemos que...

Você conhece alguém que não tem Bíblia? O que 
acha de economizar para presentear essa pessoa com 
esse livro especial? Siga as instruções da página 23.

AÇÃO

MÚSICAMÚSICA

BÍBLIABÍBLIA

 Ou seja, castigos, 

punições para ter o 

perdão de Deus
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MÚSICAMÚSICA

“Não deixem que seu coração fi que afl ito. Creiam em Deus; 
creiam também em Mim. Na casa de  Meu Pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim,  Eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para 
vocês e, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que 
estejam sempre Comigo, onde Eu estiver” (João 14:1-3).

BÍBLIABÍBLIA

PODE CONFIAR!

DIA 6

Jesus deixou uma linda promessa para você: Leia  este texto em sua Bíblia e cole lá o adesivo  de ponto de exclamação. 

C D A E R P M E S A
M O R A D A S C A S
P C R E I A M P M R
S A R A R A P E R P
U S A R Ç P O T R A
E A M O R Ã N P E P
D R O N P R O N T O

Encontre no quadro abaixo as palavras destacadas .

O que acha de ler 

os detalhes em 

sua Bíblia?O

Seguindo o alfabeto, 
preencha com a letra 
posterior a que está 

apresentada.

Em 22 de outubro de 1844, muitas 
pessoas  acreditavam que Jesus 
 voltaria. Mas não foi o que aconteceu. 
Aquele fi cou conhecido como o 
Dia do Grande Desapontamento. 
Foi um período difícil e com um 
gosto amargo para muita gente, mas 
Deus não  abandonou Seu povo.

Adventista signifi ca...
alguém que está esperando 
pela volta de Jesus  .Em 
família, pensem em coisas 
que podem fazer enquanto 
aguardam a volta de Jesus.

Apocalipse 10:8-10 tem uma história estranha de um 
livrinho que é comido pelo profeta João. Qual era o 
sabor desse livro? No começo, ele era CCNNBBDD __ __ __ __ , 
mas depois se tornou ZZLLZZQQFFNN __ __ __ __ __ __.

CONVERSACONVERSA
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DIA 7

O QUE REALMENTE ACONTECEU?

DIA 6

Terremotos e 

dia escuro, por 
exemplo .

Em 22 de outubro de 1844, muitas 
pessoas  acreditavam que Jesus 
 voltaria. Mas não foi o que aconteceu. 
Aquele fi cou conhecido como o 
Dia do Grande Desapontamento. 
Foi um período difícil e com um 
gosto amargo para muita gente, mas 
Deus não  abandonou Seu povo.

Ontem você leu sobre um grande desapontamento de 1844. 
Mas como alguém chegou a esse ano? Foi assim: Guilherme 
Miller estudou a Bíblia com muita atenção. Ele percebeu que 
muitos sinais da volta de Jesus já tinham se cumprido.
Miller estudou a Bíblia com muita atenção. Ele percebeu que 

Com a ajuda do Espírito Santo, ele leu profecias bíblicas, fez cálculos, 
apresentou suas descobertas a outras pessoas, que também fi zeram muitas 
contas. Finalmente, chegaram ao ano de 1844.

Em que livro da Bíblia estavam essas profecias? Substitua os números por 
letras para descobrir.

O profeta escreveu que depois de 2.300 dias o Santuário seria purifi cado. 
Ele também escreveu que, em 70 semanas, o pecado teria fi m.

Por entender que o santuário era o mundo, Miller achava que essa conta 
levaria ao dia da

Ele ACERTOU os cálculos, mas ERROU o acontecimento.

44 11 1414 99 55 1212
a

Escreva aqui o que aconteceu naquela data :

Cole aqui o 
adesivo com 
a resposta.

Apocalipse 10:8-10 tem uma história estranha de um 
livrinho que é comido pelo profeta João. Qual era o 
sabor desse livro? No começo, ele era CCNNBBDD __ __ __ __ , 
mas depois se tornou ZZLLZZQQFFNN __ __ __ __ __ __.

Quer saber o que realmente 
aconteceu naquela data? Leia 
com um adulto Hebreus 9:1-5.

BÍBLIABÍBLIA

Como você e sua 
família estão se 
preparando para a 
volta de Jesus?

CONVERSACONVERSA
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Sua vez de fazer o mesmo! Seja 
criativo e confeccione cartões com 
versos bíblicos sobre a volta de Jesus. 
Depois,  peça a ajuda de um adulto e 
entregue-os para cinco pessoas.

AÇÃO

“Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando 
as boas-novas eternas para anunciá-las aos habitantes da 
terra, a toda nação, tribo, língua e povo” (Apocalipse 14:6).

BÍBLIABÍBLIA

DIA 8

PARA TODOS
Quem deve conhecer a mensagem da volta de Jesus?

12a

consoante 
do alfabeto

2a vogal
15a

consoante 
do alfabeto

Letra que 
determina 

plural

Penúltima 
vogal

1a letra 
do 

alfabeto

Letra que 
determina 

plural

20a

letra do 
alfabeto

4a vogal 
4a letra 

do 
alfabeto

1a vogal
19a

letra do 
alfabeto

1a letra do 
alfabeto

19a

letra do 
alfabeto

Leia esse texto em 

sua Bíblia e cole lá 

o adesivo  de ponto 

de exclamação.

Muitas pessoas  se empenharam para espalhar essa 
mensagem. E você, o que pode fazer para  divulgar 
essa  notícia?  Anote algumas ideias aqui:

Na Alemanha, um garoto chamado José 
Wolff começou a estudar a Bíblia.  Ele estudou 
as profecias e entendeu que precisava contar 
para as pessoas que Jesus estava voltando.

Naquela época, na Suíça e na Escandinávia, até 
as crianças começaram a pregar a mensagem e 
espalhar a notícia da volta de Jesus.espalhar a notícia da volta de Jesus.

Quando Jesus vai voltar? A resposta está em Mateus 24:36. Leia em sua 
Bíblia e, depois, escreva aqui: ___________________________________________________

Leia esse texto em 

sua Bíblia e cole lá 

o adesivo  de ponto 

de exclamação.

Você já leu algum verso da Bíblia que 

o deixou com dúvidas? Marque esses 

trechos em sua Bíblia usando os adesivos 

de interrogação.  Depois, peça ajuda a um 

adulto para entender melhor cada verso. 

Wolff começou a estudar a Bíblia.  Ele estudou 
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DIA 9

NOSSA IDENTIDADE

Leia esse texto em 

sua Bíblia e cole lá 

o adesivo  de ponto 

de exclamação.

Na Alemanha, um garoto chamado José 
Wolff começou a estudar a Bíblia.  Ele estudou 
as profecias e entendeu que precisava contar 
para as pessoas que Jesus estava voltando.

Naquela época, na Suíça e na Escandinávia, até 
as crianças começaram a pregar a mensagem e 
espalhar a notícia da volta de Jesus.

Alguns líderes religiosos rejeitaram a mensagem de 
Guilherme Miller.  Mesmo assim, muitos cristãos saíram 
das igrejas em que estavam e começaram a se reunir 
com outros que também esperavam a volta de Jesus.

Por que nossa igreja se chama Igreja Adventista?

Chamada de 
“mensagem 
do advento”.
ADVENTO = 

VINDA

 – TA + QUE     + DITA +  – CA     – IJO        

VOL +  – PETE +  – PA   EM     – ASIL +  – N.

Talvez você ache difícil entender o que a Bíblia explica em Apocalipse 17.
O que você precisa saber é:

Os líderes das igrejas que rejeitaram a 
mensagem do advento fi zeram com q ue 
as pessoas se afastassem da ...  Vire a 
página para descobrir. VERDADE

Vire a 

Há pessoas que amam a Deus em todas as igrejas. 
Alguns ainda não entendem que Deus deseja que eles...

Coloque os 

adesivos  na 

ordem certa e 

veja a resposta.

Você já leu algum verso da Bíblia que 

o deixou com dúvidas? Marque esses 

trechos em sua Bíblia usando os adesivos 

de interrogação.  Depois, peça ajuda a um 

adulto para entender melhor cada verso. 

Mulher pura = igreja
Babilônia = mulher adúltera = 
igrejas que se apegam a falsas 

doutrinas e tradições
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CONVITE ESPECIAL

DIA 10

Jesus usava histórias para explicar coisas que ainda iriam acontecer.

Qual o signifi cado dessa história? Siga as linhas para descobrir.

Rei convidando 
para festa de 
casamento

Reconhecer Jesus 
como Salvador

Aceitar o 
convite

Desprezar a mensagem 
de Jesus

Recusar o 
convite

Deus convidando todas 
as pessoas para viver 

em comunhão com Ele

Os primeiros adventistas tinham medo 
de que o juízo estivesse encerrado e que 
ninguém pudesse se converter depois 
disso. Mas o juízo ainda não terminou.

Essa mensagem deve nos encher de:

O que Jesus está fazendo no Céu? Leia Romanos 8:33 e 34. 
Depois, escreva a resposta aqui: ___________________________

_______________________________________________________________
Leia esse texto em 

sua Bíblia e cole lá 

o adesivo  de ponto 

de exclamação.

Cole lá o adesivo 

 de ponto de 

exclamação.

Cole aqui o 
adesivo com 
a resposta.

Essa mensagem deve nos encher de:

Separe um tempo para ler a história 
que está em Mateus 22:2-14.

BÍBLIABÍBLIA

Você tem um amigo especial que 
gostaria de encontrar no Céu? Que tal 
convidá-lo para ir com você e sua família 
à igreja? O convite está na página 23.

AÇÃO
MÚSICAMÚSICA



Página 5 
HOSANA: “Salva-nos!”

“Vocês serão presos, perseguidos e 
mortos. Por Minha causa, serão odiados 
em todo o mundo. Muitos se afastarão 
de Mim, e trairão e odiarão uns aos 
outros. [...] O pecado aumentará e o 
amor de muitos esfriará, mas quem 
se mantiver fi rme até o fi m será salvo” 
(Mateus 24:9-13). 

(x) destruição de Jerusalém
(x) futura destruição do mundo
(x) segunda vinda de Jesus

Página 6
Os cristãos foram perseguidos e 

tiveram de se esconder.

Traduzir a primeira Bíblia do latim para 
o inglês.

Página 7
Estudar a Bíblia.

Página 8
Não é preciso pagar nada para receber 

o perdão de Deus.

Página 9
Sábados.

A morte de Jesus na cruz.

Página 10

C D A E R P M E S A
M O R A D A S C A S
P C R E I A M P M R
S A R A R A P E R P
U S A R Ç P O T R A
E A M O R Ã N P E P
D R O N P R O N T O

DOCE – AMARGO 

Página 11
Daniel

O santuário celestial estava sendo 
purifi cado.

Página 12
Todas as pessoas.

Apenas Deus sabe o dia da volta 
de Jesus.

Página 13
Porque acreditamos que Jesus 

voltará em breve.

Guardam todos os mandamentos.

Página 14
Jesus está intercedendo por nós.

15

RESPOSTAS
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Página 7

Todas as pessoas precisam saber que Jesus está voltando. Quer aprender 
a usar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para contar essa notícia? Veja 
como fazer:

16

EXTRAS E RECORTES



17

Use este  recado de  porta sempre que estiver estudando a Bíblia, a Lição 
da Escola Sabatina ou sua Jornadinha. Recorte as bordas e, se preferir, cole 
em papel-cartão.
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Recorte estes marcadores de página e use em seus momentos de leitura. 
Se preferir, cole em papel-cartão.

19

Parei a 
leitura nesta 

página.
Volto daqui 

a pouco!

Le
nd

o 
e A

�
en

de
nd

o

Uma
descoberta

a cada
página
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Página 7

Recorte as fi guras e a abertura A. Una as fi guras (círculo embaixo) com um 
alfi nete bailarina. Se puder, cole as imagens em cartolina. Depois de pronto, 
gire o círculo e veja o verso que vai aparecer.

abertura A
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CONVITE PARA UMCONVITE PARA UM

______________________________,  que tal ir à igreja comigo? 
Espero você no dia ____________ às ____________ .

Página 8

Página 9

Escolha um pote de vidro ou plástico transparente e com tampa. Recorte a 
tira abaixo e cole ao redor do pote, como a ilustração.

Página 14
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