
Bem-vindos
(apresentador - a escolher pelo diretor dos Ministérios da Criança/Pastor) 

Bom dia a todos! Sejam bem-vindos ao sábado das crianças. Estamos 
contentes por estarem aqui. O nosso serviço de culto vai incluir ver, ou-
vir e fazer coisas juntos como uma família. Oramos para que sejam ri-
camente abençoados enquanto as nossas crianças partilham os seus 
talentos e mensagem convosco. Hoje vamos focar-nos no quanto cada 
um de nós é precioso para Deus. Vamos cumprimentar-nos encarando 
os nossos parceiros do lado e dizendo “TU ÉS O TESOURO DE DEUS”.
Boa! Enquanto pensamos nesta promessa, lembremo-nos sempre de 
ver o nosso valor em Cristo. Há muitas coisas neste mundo que nos 
podem dizer que não somos valorizados. Mas quando dizemos sim a 
Jesus, podemos sempre ser relembrados que SOMOS amados, por um 
incrível e maravilhoso Deus Criador que nos fez exatamente a pessoa 
que é suposto sermos.



Escrituras
O nosso verso bíblico de hoje é um lembrete e um louvor 
de como somos preciosos para Deus. Coloquem-se de 

pé e façam os gestos connosco enquanto lemos Salmos 
139:13 e 14 juntos. (escolham várias crianças para pratica-
rem os gestos com antecedência. Podem todas ir à frente 

para demonstrar à congregação. Deem instruções para que 
façam os gestos primeiro, e depois se virem para o grupo e 

repitam algumas vezes)

Pois possuíste as minhas entranhas (pousar as 
mãos no coração) 
cobriste-me no ventre de minha mãe. (entrelaçar 
os dedos das mãos)
Eu te louvarei (levantar e agitar ambas as mãos 
no ar) 
porque de um modo assombroso (levantar a 
mão esquerda)
e tão maravilhoso fui feito (levantar a mão direita) 

maravilhosas são as tuas obras (apontar para o 
céu)
e a minha alma o sabe muito bem! (apontar para 
a cabeça) – Salmos 139:13-14

PREPARAÇÃO: Escolham 5-10 crianças para participarem no 
esquema. Peçam aos voluntários para escreverem os seus nomes 
num dos lados dos cartazes. No outro lado, peçam às crianças que 
escrevam alguma característica especial que Deus lhes concedeu. 
Se ainda não souberem escrever, o pai/mãe pode ajudar a fazer o 
cartaz. Ensaie com cada criança a forma como devem segurar o 
cartaz com o seu nome, apresentar-se, virar o cartaz e dizer “Deus 
fez-me especial porque...” Este esquema pode ser feito com um nú-
mero ilimitado de crianças, de qualquer idade!

Esquema de AberturaTESTEMUNHOS PRECIOSOS



Nota: alguns exemplos de cartazes e do que as crianças poderão dizer:

de um lado do outro lado

SARA
Eu faço as 
pessoas 
sorrirem

TITO

ANDREIA

DANIEL 

Eu gosto
de cantar

Eu gosto de 
ajudar os 
outros

Eu sou
criativo

O meu nome é Sara. (virar o cartaz)
Deus fez-me especial porque eu gosto de fazer as pessoas sorrir e 

ajudar a espalhar alegria.

O meu nome é Tito. (virar o cartaz)
Deus fez-me especial porque sei cantar hinos de louvor a Jesus

O meu nome é Andreia (virar o cartaz)
Deus fez-me especial porque eu gosto de encontrar formas de ajudar os outros.

O meu nome é Daniel (virar o cartaz)
Deus fez-me especial porque sou muito criativo. Gosto de pintar, desenhar e escrever histórias.



ROUPAS DAS PERSONAGENS                                                                     PERSONAGENS

O fato do CAÇADOR DE TESOUROS deve ser caqui, com um colete, 
lupa ou binóculos, cantil e um chapéu de campo. Se tiver os materiais, 
pode levar também uma picareta ou pá consigo. Pode mascarar-se 
com base castanha no rosto para parecer sujidade
O APRENDIZ deve vestir uma roupa simples, com colete e chapéu.

Caçador de Tesouros (CT)

Aprendiz (AP)

HISTÓRIA

(O Caçador de Tesouros e o Aprendiz vão juntos para a frente)

CT – (Respira fundo) Ahhh, está um belo dia para uma caça ao tesouro, não acham?!

AP – (avidamente) Sim! Mal posso esperar para ver que tipo de pedras vamos encontrar! Achas que 
vamos encontrar diamantes?

CT – Hummm... não vamos à procura de diamantes, hoje...

AP – Achas que vamos encontrar ouro?

CT – Bem, primeiro precisamos de...

AP – Achas que vamos encontrar rubis?

CT – Os Rubis são bonitos, mas hoje vamos...

AP – Esmeraldas? Topázios? Opalas? Turquesas? Pérolas? Jade? (a arfar) E se encontrarmos uma 
pedra de marmelada zirconiana cúbica ultra-rara?!

TH – Humm... não acho que a marmelada seja uma pedra, embora seja bastante saborosa. Na verda-
de, não estamos à procura de pedras preciosas nesta caça ao “Tesouro”.

AP – Não estamos?

CT – Nope. Reza a lenda que há um tesouro que é mais precioso do que Ouro, Rubi ou Safiras e eu 
tenho estado a explorar há anos, à procura e à procura. Toda a minha investigação me tem mostrado 
que este tesouro precioso se encontra, exatamente nesta localização.

AP – (olha em redor) Neste local? (aponta para o chão)

CT – Sim, neste local.

AP – Exatamente aqui?

CT – Mesmo aqui!

AP – (pega na pá do CT) Bem, então vamos cavar!

CT – Espera, espera, espera... ainda não estamos prontos. Temos de 
inspecionar a terra primeiro. O tesouro não vai estar a descoberto. 
Temos de decidir qual a melhor altura para usar o nosso equipamento! 
Temos de analisar cada tipo de solo, a forma da terra e isso vai 
ajudar-nos a saber onde escavar. 
(olha à volta com os binóculos)

AP – Ah ok... (olha em volta e dirige-se para o lado onde estarão 
as crianças) Ei! Acho que encontrei qualquer coisa!

CT – Shhhh estou a concentrar-me, 
temos de sondar...



AP – Mas...

CT – SHHHHHH (continua a olhar através dos binóculos) Preciso de me concentrar...

AP – Mas acho mesmo que encontrei qualquer coisa! (traz uma criança até ao centro, junto ao CT. O 
CT não repara na criança e continua a olhar pelos binóculos) Olha! Isto é...

CT – Agora não, agora não... acho que estou à beira de uma descoberta... (a criança toca no ombro do 
CT) O tesouro está tão perto que quase posso senti-lo!!

AP – SIM!! SIM!!! (tira os binóculos da mão do CT)

CT – (repara na criança) Oh! Está aqui um!!! Uau! (observa a orelha da criança com uma lupa) Mag-
nífico!

Este é o maior tesouro do mundo! (põe a lupa de lado e dirige-se à criança) Como te chamas?

CR – Chamo-me

CT – Prazer em conhecer-te                       E vejo que tens alguns detalhes em relação ao teu valor 
precioso. Conta-me mais coisas!

CR – (vira o cartaz) Bem, eu sou um tesouro porque Deus me fez especial! Sou especial porque gosto 
muito de cantar! Deus deu-me uma bonita voz para que eu O possa louvar!  (pode ser outro exemplo 
qualquer. A fala será baseada naquilo que a vossa criança escrever no seu cartaz, podem escolher o 
que será dito antecipadamente e ensaiar com a criança)

CT – Isso é, deveras, muito precioso! (a criança pode sair) Mas eu ouvi que cada tesouro aqui é único, 
à sua maneira. Quantos tesouros vamos nós encontrar, pergunto eu. Vês alguma coisa?

AP – Hmmmm... (Pega nos binóculos e olha em volta concen-
trado e depois exala de entusiasmo) Olha! Olha! Estou a ver! 
Vejo os tesouros!!! Uau! Acho que nos saiu o jackpot toca a 
cavar! (sai de cena)

CT – Espera, esqueceste-te da pá! (para a audiência) Bem... é 
melhor eu ir ajudar o meu assistente. Entretanto, fiquem aqui. 
Acho que vão ficar espantados por ver que têm alguns tesou-
ros belos e preciosos nesta igreja. (pega na pá e sai de cena)

Coloquem a tocar “Preciosos para Deus” suavemente como 
música de fundo. Tenham um microfone pronto para as crian-
ças usarem. Cada criança que tem um cartaz deve ir à frente, 
uma a uma. Levantam o seu nome e falam sobre o que es-
creveram no seu cartaz (uma frase curta. Ver exemplos acima)

RESUMO DO APRESENTADOR

Dois caçadores de tesouros, em busca do maior tesouro de 
todos, descobriram que não eram rubis, diamantes ou péro-
las que tinham mais valor. Como vimos, através de todas as 
crianças que partilharam connosco, os tesouros mais precio-
sos estão no meio de nós. Todas as pessoas foram feitas por 
Deus para serem únicas à sua maneira. Temos traços únicos, 
talentos e personalidades. Hoje, para o sábado das crianças, 
vamos aprender que Deus nos criou para sermos valorizados 

e amados e que Ele vai voltar outra vez para 
levar os seus tesouros para casa.

Hino 462: “JÓIAS PRECIOSAS”



Parte 1:
FORMADOS POR DEUS

(A criança segura um cartaz de duas faces, um lado preto e o outro amarelo) Deus falou e 
disse, “haja luz” e houve luz! (A criança vira o cartaz da face preta para a amarela) Deus viu 
que a luz era boa. Por isso, Ele separou a luz das trevas. Chamou à luz “dia” e às trevas “noite”. 
E foi a tarde e a manhã do primeiro dia da criação! (criança com o cartaz sai de cena)

(Criança com nuvem vai à frente) Deus ainda não tinha acabado! Depois de ter criado a luz 
no primeiro dia, Deus falou e disse, “haja separação entre águas e águas!” Então, Deus di-
vidiu o ar para dividir a água em dois. Alguma da água ficou acima do ar e alguma da água 
ficou em baixo. Deus chamou ao ar “céu”. E foi a tarde e a manhã novamente, Este foi o se-
gundo dia da criação. (a criança com a nuvem sai de cena)

(A criança com a pedra vai à frente e a criança com um copo de água também) Mas Deus 
ainda não tinha terminado! Depois de ter criado o ar e o céu no segundo dia, ele falou nova-
mente. Deus disse, (a criança com copo de água diz) “que a água se ajunte” (a criança com 
a pedra diz) “E apareça a porção seca” e assim foi! Deus chamou à porção seca “terra” e ao 
ajuntamento de águas “mares”. E foi a manhã e a tarde do terceiro dia da criação. Este foi o 
terceiro dia da criação. (as crianças com a pedra e a água saem de cena)

PREPARAÇÃO: Para se prepararem com antecedência, vão precisar que as 
crianças segurem os adereços à medida que a história é contada. Cada criança 
vai segurar um adereço e dizer a porção realçada a amarelo. Peça a um adulto 
que leia a história e às crianças que pratiquem antecipadamente. Cada igreja pode 
escolher adereços diferentes desde que não alterem a essência do relato bíblico.

(Criança com pássaro de brincar e criança com peixe de brincar entram) No dia seguinte, Deus 
falou e disse (criança com o peixe) “que as águas se encham de seres viventes” e passaram a 
existir todos os animais marinhos! Ele criou tudo o que se move nos mares da maior baleia ao 
mais pequenino camarão! Mas ainda não tinha acabado. Falou novamente e disse (criança 
com pássaro) “que os pássaros voem sobre a terra” e de repente, havia pombos e águias e gaios 
azuis, e cardinais, e falcões e todo o tipo de aves que possam imaginar! Deus abençoou-os e disse, 
“multipliquem-se e cresçam. Encham a água dos mares e que os pássaros cresçam em número 
sobre a Terra”. Passou a noite, e veio a manhã. Este foi o quinto dia da criação.

(As crianças com brinquedos de animais ou vestidos de animais vão à frente, escolha ante-
cipadamente a criança que irá proferir esta parte da história) No dia seguinte, Deus falou para 
criar mais uma vez. Deus disse (escolha qual das crianças deve falar) “que a terra se encha 
de animais” (as crianças erguem animais de brinquedo ou, podem agir 
como se fossem esses animais, som/gestos) e os animais passaram a 
existir! Todos os animais peludos como cães e gatos e ovelhas aparece-
ram. E todos os grandes animais como os leões e os elefantes e as girafas 
apareceram. Deus fez todos os animais domésticos, animais selvagens e 
mesmo os animais que rastejam, no sexto dia. (crianças com os animais 
de brincar saem de cena)

(Crianças com o Sol, Lua e estrelas vão à frente) Mas Deus ainda não tinha acabado! Depois 
de ter criado o mar e a terra no dia três, Deus falou e disse, (criança com o Sol) “haja um 
luminar maior para o dia” (criança com a Lua) “e um luminar menor para a noite.” (Criança 
com as estrelas) “e haja estrelas no céu”. Então Deus fez o Sol, a Lua e as estrelas. Colocou-
-os para separar a luz das trevas e para nos ajudar a contar o tempo, dias e anos. E passou 
a noite; e veio a manhã. Foi assim o quarto dia da criação. (crianças com o sol, a lua e as 
estrelas saem de cena)



Canção: “P’RA DEUS VOCÊ É ESPECIAL!” HTTPS://YOUTU.BE/NNNPJMYQHDWL”

Mas neste dia, algo mudou. (pegue em plasticina) Depois de Deus falar e criar os animais, com 
as suas mãos Deus começou a moldar algo do barro no chão. (forme uma pessoa) Ele formou um 
ser humano. Ele, disse, “façamos seres vivos à nossa imagem e semelhança”. Pegou no pó da 
terra e formou um homem. (mostre a pessoa em plasticina)

Depois, Deus fez outra coisa que era diferente. Inspirou fundo, e deu o fôlego da vida ao ser huma-
no. Agora, se eu tentar transferir o meu ar para esta pessoa de plasticina, acham que ela vai ga-
nhar vida? Vamos ver! (soprar na pessoa de plasticina) Esta pessoa está a mexer-se? A pensar? 
Ou a respirar, agora? Não, de todo. Isto é porque o fôlego de Deus é especial. Foi o seu presente 
para nós. A Bíblia diz-nos que quando Deus nos deu o fôlego da vida, (respire fundo) o homem se 
tornou uma alma vivente. Deus chamou a este primeiro ser humano “Adão”. A seguir, ele formou 
um segundo ser humano, uma mulher, a partir da costela de Adão. O seu nome era Eva.

No sétimo dia, Deus deu um passo atrás. Ele viu que tudo o que tinha feito era bom! A Bíblia diz-
-nos que no sétimo dia Deus descansou e abençoou esse dia, santificando-o. Deus não descan-
sou porque estava cansado. Neste dia, Deus descansou porque tinha terminado completamente 
o Seu trabalho. Queria apreciar a Sua criação e passar tempo com Adão e Eva. Estava a dar-nos 
o exemplo. Deus não nos fez para estarmos preocupados e a trabalhar constantemente. Ele sabia 
que éramos a Sua preciosa criação e que precisaríamos de um dia para renovar e fortalecer os 
nossos corações. Deus estima-nos, e aprecia passar tempo connosco. É por isso que estamos 
aqui a adorar juntos hoje! O Sábado é um tempo Sagrado especial que Deus separou para po-
dermos apreciar a sua criação, nos ligarmos com Ele e celebrarmos o quão especiais Ele nos fez.

Atividade de Oração: TAPEÇARIAS
PREPARAÇÃO: Fixe a tela de plástico (ou varão) num local visível no lugar de culto. Se estiver a usar a 
tela de plástico, certifique-se que a estica de forma apropriada. Se optar pelo varão, pendure-o a uma 
altura suficientemente baixa para que as crianças mais pequenas também cheguem a ele, ou use mais do 
que uma a diferentes alturas. Corte as fitas do mesmo tamanho. (30-40cm) corte uma para cada pessoa.

Deus forma cada um de nós amorosa e cuidadosamente. Não somos um acidente da natureza. Fomos 
feitos à imagem de Deus. Isso significa que refletimos quem Deus é. Temos a capacidade de pensar, amar 
e adorar. Existe propósito, planeamento e um design de quem nós somos. O salmista no capítulo 139:13-14 
expressa a sua gratidão a Deus por nos fazer dessa maneira.
Os versos dizem,

Pois possuíste as minhas entranhas; 

cobriste-me no ventre de minha mãe. 

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, 

e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas 

obras, e a minha alma o sabe muito bem.



Hoje vamos ter a oportunidade de expressar a nossa Gratidão a Deus como o salmista. (entregue 
uma fita e um marcador a cada pessoa) Vamos “entrelaçar” as nossas orações e fazer uma bonita 
obra de arte. Peguem na vossa fita e usem o marcador para escrever de que formas acham que 
Deus vos fez especiais. Também podem fazer um desenho ou pedir ao adulto que vos acompanha 
que vos ajude a escrever. Depois de decorarem a vossa fita, partilhem com a vossa família ou 
amigos o que escreveram nas vossas fitas. (Deem 
algum tempo para esta atividade. Ponham a tocar 
a canção “P’ra Deus você é especial” suavemente 
no fundo enquanto todos escrevem) Agora, vamos 
segurar nas fitas. Vou fazer uma oração, e vocês 
podem orar em silêncio.

Querido Deus, agradecemos-te porque nos fizes-
te especiais. Somos as tuas criações incríveis, e 
louvamos-te porque fomos feitos de forma assom-
brosa e maravilhosa. Obrigada, Deus, por dar um 
propósito a cada um de nós e por nos fazeres à 
tua imagem. Em nome de Jesus, ámen.

Vamos pegar nestas fitas e tecê-las 
juntas.
Envolvam a fita na tela (ou varão ou 
árvore) assim (demonstrem) e quando 
terminarmos, teremos uma bonita ta-
peçaria, que mostra como cada pes-
soa única forma a maravilhosa criação 
de Deus. (ponha a música “P’ra Deus 
você é especial” suavemente e dê tem-
po para que todos atem as suas fitas. 
Vá baixando a música até ficar sem 
som para a parte 2 do sermão)



Parte 2: TALENTOS SONANTES
PREPARAÇÃO: Contem 15 moedas. Coloquem as três caixas na mesa distri-
buídas uniformemente. Coloquem 10 moedas atrás de uma delas, 4 moedas 
atrás de outra e 1 atrás da terceira caixa.

Escolham 3 voluntários para segurar as caixas. Vão ajudar a contar as moedas enquanto segu-
ram as caixas durante a história.

Escolham 3 crianças para falarem nesta parte do sermão. Deem-lhes as suas seções antecipa-
damente para que pratiquem.

CRIANÇA 1:

Deus fez cada um de nós com a sua mão para trazer-lhe glória de uma forma que mais nin-
guém pode. Ele deu-nos bons dons e abençoou-nos com talentos especiais.

Jesus contou uma história sobre talentos em Mateus 25:14-30. Frequentemente, as suas his-
tórias tinham mais do que um significado. Nesta história, um “talento” é uma grande 
quantidade de dinheiro. (segure no saco e chocalhe-o) Hoje em dia um “talento” va-
leria MILHÕES de dólares! Um talento nesta história também pode simbolizar os nos-
sos dons e capacidades e a história começa assim. Um homem rico decidiu fazer uma 
looooooonga viagem, por isso chamou os seus servos e pediu-lhes para tomarem conta 
da sua casa, das suas coisas, e do seu dinheiro. O homem nesta história confiava nos 

seus servos e acreditava que eles cuidariam das suas coisas especiais e valiosas.

O homem decidiu dar a um servo 5 talentos (peça ao voluntário 1 para segurar a cai-
xa) vamos contá-los juntos (deita as moedas na caixa) 1... 2... 3... 4... 5. A outro deu 2 
talentos (peça ao voluntário 2 para segurar a caixa) vamos contá-las juntos (deita as 

moedas na caixa) 1... 2. E ao último deu 1 talento. (deitar a moe-
da na caixa do voluntário 3) Ele deu a cada servo a quantidade 
de acordo com a sua capacidade.

As nossas capacidades são os dons especiais que Deus deu a 
cada um de nós. Alguns de nós são bons a memorizar, alguns 
são melhores em certos desportos, e alguns de nós são bons 
a saber como ajudar os outros. Alguns conseguem resolver 



melhor problemas e alguns são mais 
generosos. A nossa capacidade é algo 
especial que temos e que é diferente 
das outras pessoas.

CRIANÇA 2:

A história continua com o homem rico partindo para a sua 
viagem. Enquanto ele estava fora, cada um dos servos fez 

algo ao dinheiro que recebeu. O que tinha 5 talentos foi logo 
e usou o dinheiro para ganhar mais 5 talentos! Vamos contar 

juntos.

(peça ao voluntário para segurar a caixa e deitar 10 moedas, uma a uma na 
caixa) 1....2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10 talentos!

O que tinha os 2 talentos também usou o seu dinheiro sabiamente e ganhou 
mais 2 talentos. Vamos contar juntos (peça ao segundo voluntário para segurar 
a caixa e deixar cair as 4 moedas) 1... 2... 3... 4 talentos!

Mas o que tinha 1 talento levou o seu talento e enterrou-o no chão (o voluntário 
3 esconde a moeda algures lá à frente)

Depois de uma boa e longa viagem, o homem rico voltou e quis saber o que 
os seus servos tinham feito com o seu dinheiro. O primeiro, com os 5 talentos 
disse, “Confiaste-me 5 talentos, e eu ganhei mais 5!” (o voluntário 1 segura a 
caixa e abana as moedas)

O seu senhor sorriu e disse, “Bom trabalho, servo bom e fiel! Foste fiel no pou-
co, por isso no muito te colocarei. Vem celebrar comigo!”o voluntá-
rio 1 sai de cena)

Depois o homem com 2 talentos veio e disse, “Confiaste-me 2 ta-
lentos, e eu ganhei mais 2!” (o voluntário 2 segura a caixa e choca-
lha as moedas) O seu mestre sorriu e respondeu,

“Bom trabalho, servo bom e fiel! Foste fiel no pou-
co, por isso no muito te colocarei. Vem 
celebrar comigo!” (voluntário 
           2 sai de cena)



Então, o homem que recebeu 1 talento disse ao seu senhor, “Sei que trabalhas no duro pelo teu di-
nheiro, por isso tive medo de o perder. Decidi enterrá-lo para o manter seguro. Aqui está o teu talento 
de volta.” (o voluntário 3 vai buscar a moeda escondida e dá-a à criança que está a falar)

O homem não ficou impressionado e disse: “Servo preguiçoso! No mínimo, podias ter levado o di-
nheiro ao banco, e ao menos recolhias os juros disso.” Retirou imediatamente o talento da mão do 
servo e deu-o ao primeiro homem que usou o seu dinheiro para ganhar mais. (o voluntário sai de 
cena)

CRIANÇA 3

A ideia que Jesus quer aqui estabelecer é que se usares os teus dons e capacidades especiais, Deus 
vai dar-te mais oportunidades de os continuares a usar. Vai confiar-te muito mais, e ajudar-te a de-
senvolver os teus talentos. Mas se optares por não pôr os teus talentos em prática, poderás nunca 
ter a oportunidade de os usar.

Deus considera-te muito valioso e confia que farás algo para Ele usando os teus dons e capacidades. 
Talvez ainda não saibas quais são os teus dons. Pergunta aos teus familiares quais é que são os ta-
lentos que eles acham que tens. Ouve e observa quando os outros te elogiam ou reparam em algo 
bom sobre o que estás a fazer. Para ti pode ser algo sem importância, mas para Deus é um dom es-
pecial e muito valioso com o qual só tu podes contribuir. Se continuares a usá-lo Deus vai continuar 
a torná-lo maior e melhor.

Parte 3: ATIVIDADE FINAL – DESENHO DE UM DIAMANTE

Faz scan: 
DESENHO DO DIAMANTE

VÍDEO TUTORIAL
NOTA: é uma atividade de desenho acompanhado. O dinamizador terá um quadro 
grande e um marcador permanente para que as linhas se vejam bem. 

Para mais instruções ver o vídeo online ou o desenho abaixo.

Hoje aprendemos tantas lições incríveis sobre o nosso valor. Aprendemos que Deus 
nos fez com as suas próprias mãos, soprou vida em nós e fez-nos à Sua imagem. 
Aprendemos que Deus nos teceu e nos fez de uma forma maravilhosamente única. 
E aprendemos que Deus deu a cada um de nós talentos e dons especiais. Somos 
os seus tesouros!

A Bíblia diz-nos que somos tão preciosos para Deus que, um dia, Ele vai voltar para 
nos levar para estar com Ele. Jesus fez uma promessa, em João 14:1-3, que diz:

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar 
lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”

Deus promete que vai voltar, e que poderemos estar com Ele. Mas como é que isto vai acontecer? A 
Bíblia diz-nos, passo a passo, e podemos encontrar estes eventos entusiasmantes nos livros de Apo-
calipse e Tessalonicenses. Vamos fazer um desenho juntos que nos vai ajudar a lembrar como Deus 

vai voltar.

Para o vídeo tutorial vá: 
www.yotube.com/
watch?v=JexuVXIEzTY



PASSO 1 – Desenha um triângulo (seguir as setas na imagem 1)

Vamos começar por desenhar um triângulo. Este triângulo representa 
DEUS. A Bíblia diz-nos que Deus é chamado de três maneiras. Deus 
O PAI, Deus O FILHO e Deus ESPÍRITO SANTO. Como um triângulo 
tem três bicos e uma imagem, Deus é três mas também é um só. Cha-
mamos a isto Trindade.

PASSO 2 – Acrescentem um trapézio no topo do triângulo. (seguir as 
setas vermelhas na figura 2) em Apocalipse 1:7, a Bíblia diz-nos que Deus 
vai chegar nas nuvens e “todo o olho o verá” Ele será visível para toda 
a gente em todo o lado, em todo o mundo! Vamos desenhar um trapé-
zio no topo do triângulo. É o ponto mais alto e mais visível do desenho. 
Isto vai ajudar-nos a lembrar que quando Deus voltar, todos o vão ver.

PASSO 3 – Desenha duas linhas até ao ponto em baixo do diamante 
(seguir setas vermelhas na imagem 3)

Agora vamos desenhar algumas linhas até abaixo. A Bíblia diz-nos em 
1 Tessalonicenses 4:16-17 que o próprio Deus irá descer... do céu com 
um grito de ordem, e com a voz de um arcanjo, e com o som de trom-
betas!!!! Todo o olho O verá! E todos o ouvirão! Todos saberão quando 
Ele descer do céu. Não será feito em segredo.

PASSO 4 – Desenhem uma linha no centro a partir do ponto inferior 
do diamante até ao topo (seguir as setas vermelhas na imagem 4)

Agora, desenhamos uma linha até cima. Este mesmo verso também 
nos diz que iremos subir ao Seu encontro depois da trombeta tocar. 
Imaginem quão incrível será VOAR para ir ao encontro de Deus! Diz 
que nos encontraremos nos ares. A linha que desenhamos até cima 
no nosso desenho relembra-nos do quão maravilhoso será encontrar 
Deus nos céus.

PASSO 5 – Desenhem duas linhas adicionais até ao ponto central (se-
guir setas vermelhas na imagem 5)

E sabem que haverá dois grupos a ir ao encontro Dele? Vamos dese-
nhar mais duas linhas até ao centro do nosso desenho. Estas duas li-
nhas representam estes dois grupos. A Bíblia diz-nos nestes mesmos 
versos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essas são as 
pessoas que já não estão vivas. Os que ainda estão vivos em Cristo 
seguirão logo atrás. E a melhor parte é a forma como o verso termina. 
Diz que vamos estar com o Senhor PARA SEMPRE. Uau... incrível! O 
próprio Deus valoriza-nos tanto que deseja estar sempre connosco, e 
podemos ansiar pelo dia em que nos vai levar, os seus tesouros, para 
casa.



PASSO 6 – Colorir

Que tipo de desenho fizemos? Isso mesmo, é um diaman-
te!! Vamos colorir os nossos diamantes, juntos. Enquanto 
vocês pintam, quero ler sobre o lugar para onde Deus nos 
vai levar. Está descrito em Apocalipse 21. Deus encerra o 
seu livro com uma bonita promessa sobre o nosso novo 
lar. Usem lápis de cera, marcadores e lápis de cor, enquan-
to eu leio para vocês. Certifiquem-se de que usam muitas 
cores e imaginem como vai ser.

“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira 
terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova 
Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa ador-
nada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui 
o tabernáculo de Deus está com os Homens, pois com eles habitará, e eles 
serão o Seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E 
Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.” 
Apocalipse 21:1-4

O nosso novo lar será lindo, uma nova terra e um novo céu, sem mais triste-
za, dor ou medo. Deus vai estar con-
nosco, e nós seremos para sempre o 
Seu povo.

Anseio por esse dia, e espero e oro 
para que vocês anseiem por ele 
também. Deus ama-vos, fez-vos 
especiais e vai regressar por vocês 
também!

Música: “TESOUROS 
DE DEUS”


