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Introdução
Este recurso foi criado para ser usado 
como programa de adoração no Sába-
do Global das Crianças, a 18 de Março, 
2023. O tema escolhido para o Dia Glo-
bal das Crianças deste ano é “O Amor é 
um Verbo”.

Deus precisa de pessoas preocupadas 
e bondosas que demonstrem continua-
mente o Seu caráter amoroso e preo-
cupado. Deus escolheu todos, incluindo 
jovens meninos e meninas que demons-
trem este Seu caráter e, o Dia Global das 
Crianças dá-nos a oportunidade de ser-
mos intencionais em refletir o Seu amor 
e cuidado aos que nos rodeiam.

O nosso principal foco nas histórias Bíbli-
cas baseia-se em II Reis 5:1-14 que conta 
a história da jovem serva que tinha fé em 
Deus e uma profunda preocupação pelo 
bem-estar de Naamã. Isto levou-a a par-
tilhar e a testemunhar do poder de Deus 
para curar milagrosamente a doença incu-
rável de Naamã. A Srª Ellen White enfatiza 
fortemente “Pais, vossos filhos devem ser 
vossa mão auxiliadora, aumentando vossa 
capacidade e habilidade para trabalhardes 
para o Senhor. Os filhos são os membros 
mais novos da família do Senhor. Devem 
ser levados a consagrar-se a Deus, a quem 
pertencem pela criação e redenção… De-
vem ser ensinados que todas as suas fa-
culdades do corpo, mente e alma Lhe per-
tencem. Devem ser instruídos para ajudar 
em vários ramos de serviço abnegado. Não 
permitais que vossos filhos sejam empeci-
lhos. Convosco, devem os filhos partilhar 
os encargos tanto espirituais como físicos. 
Ajudando outros, aumentam a própria feli-
cidade e utilidade,” (AH, p. 485.3)

Verso para Memorizar

“Então, enquanto temos tempo, faça-
mos bem a todos, mas principalmente 
aos domésticos da fé,” (Gálatas 6:10).

“Levai as cargas uns dos outros, e as-
sim cumprireis a lei de Cristo. Porque, 
se alguém cuida ser alguma coisa, não 
sendo nada, engana-se a si mesmo,” 
(Gálatas 6:2).

“Ao Senhor empresta o que se compa-
dece do pobre, ele lhe pagará o seu be-
nefício,” (Provérbios 19:17).

“E não vos esqueçais da beneficência e 
comunicação, porque com tais sacrifí-
cios Deus se agrada,” (Hebreus 13:16).

“Porque Deus não é injusto para se es-
quecer da vossa obra, e do trabalho do 
amor que para com o seu nome mos-
trastes, enquanto servistes aos santos; 
e ainda servis,” (Hebreus 6:10)

Encontrem tempo para 
memorizar a palavra de Deus e 

as Suas promessas, esta semana, 
e sejam abençoados pelo 
mandamento do amor!



O POVO DE DEUS 
IMPORTA-SE

Frequentemente, as pessoas focam-se mais nas 
suas próprias necessidades do que nas dos que 
os rodeiam. O ministério de Jesus na Terra en-
volveu empregar a maior parte do Seu tempo a 
cuidar dos necessitados. Aprendemos na Bíblia 
como Ele se preocupou com a mulher Samarita-
na no poço, que teve de parar para a conhecer 
e transformar a sua vida quando todos a ignora-
vam (João 4:1-42). Jesus também se preocupou 
com um cobrador de impostos inseguro, Zaqueu, 
que tentou adquirir riqueza em vez de um cará-
ter desejável para sentir que tinha o mesmo valor 
que os seus vizinhos. Mas Jesus, expressou o Seu 
genuíno cuidado e separou tempo para jantar 
na casa deste homem para o conhecer pessoal-
mente e passar tempo com ele (Lucas 19:1-10). 
E mesmo antes de ter morrido na cruz, Jesus 
preocupou-se tanto com os que se preocupavam 
com Ele; certificou-se de que haveria alguém que 
cuidaria da Sua mãe, Maria, depois da Sua mor-
te. Por isso, confiou-a ao cuidado de João em Seu 
lugar, (João 19:25-27). Quando nos preocupamos 
com alguém, isto mostra que somos mesmo dis-
cípulos de Jesus, uma vez que aprendemos com 
Ele.

Não é difícil perceber quais as necessidades das 
pessoas. Em casa, podem facilmente identificar 
as necessidades e a forma como podem facilitar 
as rotinas diárias e o trabalho doméstico aos vos-
sos pais. Podem ajudar o vosso pai ou mãe a fazer 
as  tarefas domésticas, a fechar o portão da ga-
ragem, a desligar a televisão ou as luzes quando 
não estão a ser usadas, ou lavar a loiça sem vos 
pedirem. Na escola, pode haver alguém que pre-
cise da vossa ajuda nos trabalhos de casa ou nos 
trabalhos de grupo ou um colega pode precisar 
de encorajamento para estudar com mais afinco.

Pode haver uma criança solitária na 
vossa vizinhança que precisa da vos-
sa amizade, apreciação ou acolhi-
mento quando estão a brincar com 
outras crianças no parque.

Na igreja, também há coisas que po-
dem fazer para servir e testemunhar 
com os vossos talentos. E junto da co-
munidade mais alargada, pode haver 
a necessidade de reciclar lixo, prote-
ger o ambiente e manter o parque 
limpo. Plantar árvores mostra que se 
preocupam com as gerações futuras.

As necessidades variam de pessoa 
para pessoa. Uma pessoa pode pre-
cisar de apoio físico enquanto outra 
requer apoio emocional, dependen-
do das situações.

Abaixo encontram-se algumas pes-
soas que podemos identificar como 
necessitadas da nossa atenção bon-
dosa e atos de cuidado:
· Órfãos
· Pais sozinhos
· Crianças em centros de detenção
· Pessoas com necessidades especiais
· Sem-abrigo
· Utentes de lares de idosos
· Crianças abandonadas ou de rua
· Crianças refugiadas e suas famílias
· Famílias pobres e desfavorecidas
· Um vizinho que tenha acabado de 
se mudar

CONVERSA EM DESTAQUE

PENSAR MAIS ALÉMPENSAR MAIS ALÉM
Como podem ajudar cada categoria de pessoas com as suas necessidades es-
pecíficas? Podem partilhar uma coisa que pensam poder aliviar os seus desa-
fios e mostrarem que se preocupam.



COMO PODEM CUIDAR DOS OUTROS 
DE FORMA SIGNIFICATIVA

1. Partilhem o dom do tempo. Quando alguém perde um fami-
liar ou enfrenta alguma circunstância infeliz ou algum desastre 
natural, a nossa visita pode levar-lhes muito encorajamento. Es-
tarmos disponíveis quando as pessoas precisam de apoio emo-
cional significa muito para elas.

2. Partilhem a vossa amizade. Se veem que um vizinho se aca-
bou de mudar e não tem ninguém com quem brincar, podem 
dar-lhe as boas-vindas e fazer amizade com o/a menino/a no-
vo/a. Ser um bom amigo é uma das formas mais poderosas de 
partilhar a cuidar.

3. Partilhem o vosso esforço. Vimos durante a pandemia como 
esta impactou severamente a saúde das pessoas. Algumas pes-
soas ficaram doentes por dias ou mesmo semanas. Logo, a rou-
pa suja ficava por lavar, e a casa por limpar. Devido à idade, os 
mais velhos tinham menos força física para executar tarefas sim-
ples que antes faziam de forma eficiente em casa. Reconheçam 
as suas necessidades e ajudem a limpar ou a lavar as roupas, 
isso seria uma grande ajuda para eles.

4. Partilhem a vossa preocupação genuína. Quando alguém 
está doente, fica emocionalmente em baixo e fisicamente fraco, 
apresentar um cartão a desejar as melhoras vai ajudar a animá-
-lo sabendo que vocês se importam.

5. Partilhem a vossa mensagem de bondade. As pessoas doen-
tes muitas vezes não podem ser visitadas e nem se pode orar 
com eles. O que podem fazer para se manterem em contacto é 
telefonar ou enviar uma mensagem de texto.
Desejar que eles melhorem em breve ou orar com eles são for-
mas muito poderosas de chegar até eles. Chamadas e mensa-
gens devem ser feitas, regularmente, com os nossos queridos 
quando vivemos longe uns dos outros. Falar com alguém ao 
telefone vai levar-lhes alegria. Podem também ligar aos vossos 
avós se viverem longe.

6. Partilhem o que escrevem. As pessoas gostam de se 
sentir apreciadas. Sempre que vos dão um presente ou 
são ajudados de alguma forma. As palavras que dizemos 
podem desvanecer-se com o tempo, mas a nota de agra-
decimento escrito à mão vai permanecer.

7. Deem um presente personalizado. Dar um presente 
é uma boa prática; contudo, tem mais significado se o 
personalizarem. Podem encontrar presentes personali-
zados que não são dispendiosos, e são úteis. É sempre 
preferível dar um presente prático; é algo útil, que a pes-
soa precisa.

8. Expressem a vossa gratidão. Reconhecer a vossa gra-
tidão perante quem a merece. Aprender a apreciar os 
outros tem de tornar-se um padrão nos nossos hábitos e 
mentalidade uma vez que apreciamos Deus.
Dar este reconhecimento a alguém também ajuda a re-
forçar os seus melhores comportamentos.

9. Partilhem o amor de Deus. Partilharem as boas no-
vas de Deus é darem testemunho. Todos os seguidores 
fiéis de Cristo estão em missão. Partilhamos coisas sobre 
Deus porque acreditamos que conhecer Deus e segue-Lo 
é a única forma de obter o dom da salvação. Todos mere-
cem ser salvos pela graça de Deus.



ATIVIDADE PARA AS CRIANÇAS
Conversem com alguém e partilhem de que forma a criança 
está a ser bondosa e carinhosa em cada imagem.

SIM

“E far-te-ei uma grande nação, e aben-
çoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção. E abençoarei os que 
te abençoarem, e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; e em ti serão benditas to-

das as famílias da terra. Assim partiu Abrão 
como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com 

ele; e era Abrão da idade de setenta e cinco 
anos quando saiu de Harã.” (Génesis 12:2-4)

“Deus abençoa-nos, não apenas para 
termos presentes e alegria para nós 

mesmos, mas para que 
também os usemos para 

abençoar outros.”

ATIVIDADE ADICIONAL
Depois de feita a partilha para cada imagem, podem pensar numa ação de bondade que 
podem colocar em prática durante a próxima semana. Coloquem-nas em ordem de im-
portância escrevendo o número 1 no círculo da primeira coisa que querem fazer e o nú-
mero 6 na última.



SERMÃO: A MENINA 
CATIVA, E CUIDADORA

II Reis 5:1-14

(*Cena: A casa de Naamã com uma Mesa e Cadeiras)
(*Participantes: Naamã, menina cativa, esposa de Naamã vesti-
da com um traje dos tempos bíblicos)

Já indagaram por que razão nasceram? Em que estava Deus a pensar 
e o que tinha em mente quando vos criou? Se já o fizeram, não estão 
sozinhos. Quando eu era jovem, questionava-me sobre as coisas à 
minha volta; não compreendia realmente porque as pessoas devem 
nascer e depois, eventualmente, morrer. Costumava pensar que era 
um desperdício de tempo e tudo.

Leva anos para que cada um de nós cresça fisicamente em largura 
e comprimento. Devemos ter comido imensa comida para ficarmos 
com este tamanho. A esperança média de vida para um americano 
é de 78.8 anos — isto significa que quando morremos, muito pro-
vavelmente consumimos cerca de 34,500Kg de alimentos. É basica-
mente digerir seis elefantes durante o curso de uma vida! Também 
passamos imenso tempo a estudar e a fazer tarefas domésticas. E 
sabem, propinas e materiais escolares, nada disto é barato. Estes fo-
ram providenciados pelos nossos pais, ou familia, e trabalharam no 
duro para o poderem fazer.

Romanos 8:28 realça, “E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o seu propósito.” Aqui, somos relembrados 
que cada um de nós nasceu com um propósito, e é muito impor-
tante que o descubramos desde cedo. Ao fazê-lo, somos capazes de 
descobrir o nosso sentido de propósito em todas as situações e se-
guir com esperança e fé, vivendo uma vida com um objetivo.

(*Naamã caminha devagar e age conforme o roteiro    
do sermão.)

A Bíblia conta-nos acerca de um homem chamado Naa-
mã. Ele era comandante do exército da Síria. O rei da Sí-
ria tinha-o em grande conta porque ele era um soldado 
corajoso e tinha liderado o exército para muitas batalhas 
e através da sua direção, muitas vitórias tinham sido al-
cançadas. Devido aos seus grandes feitos, o rei e o seu 
povo estavam muito orgulhosos dele. Naamã, contudo, 
não conseguia sentir-se completamente confiante e bem 
consigo próprio; havia algo de que não se orgulhava – ele 
tinha lepra (2 Reis 5:1).

Para as crianças que não sabem como esta doença pode 
impactar a vida de uma pessoa, deixem que partilhe al-
guma informação sobre a lepra. É uma infeção causada 
por bactérias que se desenvolvem lentamente chamadas 
Mycobacterium leprae. Pode afetar os nervos, a pele, os 
olhos e a mucosa nasal. Com um diagnóstico e tratamento 
precoce, a doença pode ser curada. Contudo, se deixada 
por tratar, o estrago nos nervos pode resultar em mãos e 
pés deficientes, paralisia e cegueira.

No tempo de Naamã, a lepra ainda era uma doença incu-
rável. Ninguém conhecia a causa ou como curá-la porque 
só muito mais tarde é que se descobriu o medicamento 
capazes de tratar a lepra. Durante aquela época, quando 
alguém adoecia, era muitas vezes entendido como uma 
forma de Deus estar triste com a pessoa por algum pecado 
grave cometido e por isso enviava um castigo. Posto isto, 
podem imaginar como Naamã se devia sentir. Era tão elo-
giado por todos os que o rodeavam e até o Rei da terra o 
admirava grandemente. Ele tinha aceitado toda a honra e 
glória, mas estava a ser derrotado por esta doença que lhe 
invadia o corpo e o estava a matar aos poucos.

(*A menina cativa é dirigida para o centro do palco e 
Naamã recebe-a com bondade e apresenta-a à esposa 
que entra pelo outro lado do palco. Gentilmente apro-
va que a menina fique e começa a explicar-lhe o que há 
para fazer em casa.)

Algum tempo depois, num dos raids do exército sírio, uma 
menina foi capturada em Israel, e esta foi oferecida à espo-
sa de Naamã para servir como criada. As pessoas falavam 
muito sobre Naamã e do quão importante ele era como 
comandante do exército do rei. Contudo, se lermos as Es-
crituras, existe alguém mais importante do que Naamã e a 
sua experiência de cura. Mais importante ainda, para mim, 
é que esta porção da Bíblia nos apresenta uma menina a 
quem nem foi dado um nome, mas que desempenhou um 
papel vital na condução de Naamã a experimentar o mila-
gre curativo de Deus.



A MENINA CATIVA, E 
CUIDADORA
(CONTINUA)

II Reis 5:1-14
O seu caráter tinha o perfume da bondade, ela tinha uma na-
tureza cuidadora e a sua capacidade para suportar provações, 
permanecendo positiva e continuando a ter uma fé forte em 
Deus mesmo com as situações, menos confortáveis da vida, ela 
escolheu desabrochar por Ele.

(*Naamã e a esposa saem de palco deixando a menina cativa 
sozinha, ela ajoelha-se tristemente e chora por um bocadinho. 
Limpando depois as suas lágrimas, levanta-se e dirige-se à área 
onde há trabalho a fazer. Começa a trabalhar de acordo com 
o roteiro do sermão: usando pedaços de tecido para esfregar, 
uma vassoura para varrer e uma esfregona para lavar o chão, 
cozinhar e limpar o pó.)

Não há dúvidas de que, tendo sido separada da sua família, a 
menina cativa deve ter-se sentido triste e muito só. Deve ter 
saudades de todos os que ficaram na sua casa, especialmente 
dos pais, avós, irmãos e irmãs, ou amigos com quem costumava 
brincar. E lembrem-se de que ela não foi levada para a casa de 
Naamã como uma convidada especial que seria servida, mas 
foi ali levada como criada para servir a casa, sob as ordens di-
retas da esposa de Naamã (2 Reis 5:2). De forma involuntária, 
foi forçada a ir viver para a casa de Naamã e a trabalhar sempre 
que lhe fosse ordenado. Tinha de varrer e lavar o chão, cozi-
nhar as refeições e limpar o pó à mobília de toda a casa.

A cada refeição, tinha de servir comida e sumo a todos os mem-
bros da casa de Naamã e, muitas vezes, não havia valorização 
ou feedback positivo pelas suas atitudes bondosas. Podia es-
tar muita cansada, mas continuava a trabalhar diligentemente 
porque ela era diferente; ela conhecia Deus e era uma criança 
consagrada. Servia as pessoas e “trabalhava de coração, como 
que para Deus e não para os homens” (Colossenses 3:23).

Para além disso, mesmo em cativeiro, esta menina não vi-
via em desespero e sem esperança, ela procurava conti-
nuamente por significado na sua vida. Ela buscava a força 
e o conforto de Deus; ela também acreditava que Deus era 
mais poderoso e estava acima de todos os desafios, in-
cluindo a lepra.

(*a menina cativa trabalha pela casa e, de vez em quando, 
para para ler a Bíblia e orar.)

Mesmo em tão tenra idade, alguns de vocês também po-
dem passar por alguns desafios que variam de pessoa para 
pessoa. Por vezes, podem sentir-se sozinhos, como esta 
menina. Continuem a procurar Deus como o fez esta meni-
na cativa, e tenham em mente que existe um propósito em 
todas as situações que Deus permite que nos aconteçam. 
As nossas lágrimas, dificuldades e suor não serão desperdi-
çados quando buscamos o verdadeiro significado de cada 
experiência que enfrentamos. Através dos nossos desafios, 
é possível que Deus nos esteja a ajudar a compreender as 
necessidades daqueles que enfrentam esses mesmos de-
safios para que possamos verdadeiramente entender e ser 
Seus instrumentos, sintonizando o Seu caráter, e canalizan-
do amor, cuidado e o Seu toque curativo.

(*Naamã está sentado na cadeira com o rosto triste e de-
pois dobra-se e chora quando a menina cativa entra no 
quarto. Ela observa-o e vai até ele e dá-lhe umas palmadi-
nhas no ombro. Depois vai buscar-lhe um copo de água. E 
de seguida fingem ter uma conversa e ficam imóveis nessa 
posição.)

A menina sentiu o propósito maior para além das suas ta-
refas e serviços humildes. Reparou na tristeza de Naamã 
e no seu sofrimento por causa da lepra. Em vez de ter o 
mesmo pensamento e fazer o mesmo juízo das outras pes-
soas, de que Deus o estava a castigar por algum mal que 
tivesse feito, inclusive contra o povo de Deus, ela pensou 
de forma diferente. O seu coração encheu-se de empatia, 
e então decidiu oferecer a sua ajuda para fazer a diferença 
na situação desesperada da saúde de Naamã. 



A MENINA CATIVA, E 
CUIDADORA
(CONTINUA)
II Reis 5:1-14
Podem questionar-se como é que esta menina ajudou quando 
ela até recebia ordens e não tinha autonomia para se libertar 
do cativeiro. Mas ela fê-lo à sua maneira, e de uma forma pode-
rosa. Como resultado, foi um canal das bênçãos de Deus e dos 
Seus milagres curativos sobre Naamã, permitindo que inúmeras 
pessoas testemunhassem do poder de Deus e atraindo muitas 
pessoas para Ele.

ATIVIDADES SUGERIDAS 
PARA O DIA GLOBAL DAS 
CRIANÇAS

•	 Limpeza de parques com acompanhamento de 
adultos

•	 Doação de roupas para um orfanato ou outras 
entidades,

•	 Cestas básicas
•	 Escolher um amigo e falar-lhe de Deus
•	 Fazer uma Escola Cristã de Férias de um dia
•	 Contactar a comunidade
•	 Limpar a Igreja e a área circundante
•	 Plantar árvores na vizinhança
•	 Cortar a relva e limpar a casa de um/a idoso/a
•	 Visitar um hospital pediátrico
•	 Visitar um campo de refugiados (se possível)
•	 Ajudar o ambiente limpando uma praia
•	 Proteger os recursos hídricos recolhendo lixo 

deitado em rios e canais
•	 Simplesmente saudar e sorrir bondosamente 

quando encontram pessoas na rua.
•	 Todas as ações bondosas contam no Dia Global 

da Criança 


