Olá, Pais!
Está se aproximando o projeto “10 Dias de Oração e 10 Horas de Jejum”, quando vamos buscar, de forma mais
intensa, a presença e direção de Deus para o ano que se inicia.
Apresentamos a vocês o material “Uma Casa Di feren te” com a mesma temática da revista dos adultos,
porém adaptado para as crianças, contendo uma história real que será contada uma parte cada dia.
Aprofundar nossa comunhão com Deus é essencial nos dias que estamos vivendo. E hoje, mais do que nunca, precisamos fazer isso unidos em família. Sabemos que o inimigo de Deus coloca como alvo as famílias
porque sabe que uma família bem estruturada terá maior chance de vencê-lo. Por isso, ore em particular por
você mesmo, participe das atividades na igreja, mas não esqueça de acompanhar seus filhos para que também
experimentem os benefícios da oração. Mesmo que sua criança tenha idade para realizar o seu momento de
oração e estudo sozinha, separe um tempo para cantar e orar em família. Confiem na promessa de que Jesus
e Seus anjos estarão ao lado de vocês! Ao final de cada tema, procurem responder de que forma colocarão em
prática o que foi estudado.
Dentro do possível, providencie uma revista para cada criança de sua família, organize um lugar especial em
sua casa para esse momento e aproveite as sugestões seguintes, a fim de orientar crianças menores:
* Ajude na leitura, na reflexão e no cumprimento dos desafios;

* Confira se possui lápis de cor ou canetas coloridas para pintar as figuras;

* Certifique-se de que ela tenha uma Bíblia para ler os versos durante o estudo;
* Incentive a memorização dos versos bíblicos diários;

* Ajude, no 6º dia, no recorte e montagem da casinha que está na parte central da revista;
* Leia, no final da página, as explicações detalhadas das palavras destacadas no texto;

* Prepare uma camisa branca para ir à igreja no sábado, 03/03, quando a ênfase será o Céu.
E lembre-se: “A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências
domésticas.” (Ciência do Bom Viver, p. 349).
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Conheça Minha

Dia 1

Memorize:

Família

Josué 24:15

Olá! sou douglas pacaio E ESSA É A MINHA FAMÍLIA,
danivaldo meu pai, Claudia minha mãe, e meus irmãos
Jhon Wilk, Michelson e Claudiane. A mamãe escolheu
nossos nomes lendo a Lição da Escola Sabatina.
Nossa casa fica à margem de um rio. Aqui o
dia começa cedo. Papai nos convida às 5h
para o culto em família.

caldeirada1com farinha.
Hummm... com farinha não,

Douglas e sua família deixaram a aldeia Kanata Aietu para
viverem mais próximos da cidade. Mesmo assim, alguns

macaxeira, milho

costumes indígenas ainda são mantidos por eles. Todos

cozido, canjica...

fazem festa quando o pai cozinha.

Douglas só come com arroz e

OS VIZINHOS ESTÃO COMENTANDO: O QUE SERÁ QUE ACONTECE
NESSA CASA QUE ESSES MENINOS NUNCA BRIGAM?

Pense
Você sabia que a nossa casa pode ser um pedacinho do Céu aqui na terra? Para isso, precisamos controlar mais nossas
atitudes e palavras. Mas isso só acontece mesmo quando você busca ajuda de Deus. E seria bom se fosse todas as manhãs,
bem cedinho, antes de qualquer tarefa. Não importa se sua casa é chique ou bem simples. Se todos os dias sua família se
reúne para louvar, orar e ler a Bíblia, sua casa será um lugar diferente. Jesus SE FARÁ PRESENTE E CONVIDARÁ OS anjos para
ALI ESTAREM TAMBÉM. Ao invés de você ou qualquer pessoa da sua família perder a calma, falando alto com os outros, será
mais paciente, respeitoso, falará palavras bondosas e agirá com amor, como na casa de Douglas.

Faça

Ore pedindo para que Deus abençoe sua família. Após o culto familiar, dê um forte abraço em todos.

SAIBA MAIS

1. CALDEIRADA: O prato consiste num cozido que mistura vários alimentos: peixe, batata, tomate, ovos cozidos e cebola. É preparado com
bastante caldo, parecido com uma sopa. https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeirada
2. MUJICA: É um prato tradicional da região Amazônica, servido como entrada do prato principal. Fazem parte do preparo: banana pacovã (banana da terra) ralada, tambaqui assado (famoso peixe da região), farinha de mandioca, tomate e outros temperos. https://noamazonaseassim.
com.br/mujica-de-tambaqui/
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sua comida preferida é mujica.

Dia
2

A Ponte

Memorize:
Efésios 5:2

O Xidarini é um pequeno rio
localizado no estado do
Amazonas. Todos os anos,
ele avança com suas águas
até a comunidade onde
Douglas mora. É a época da
enchente. As casas já foram

1

construídas sobre barrotes,
2

outras de palafitas. Logo,
a família Pacaio não poderá
ir ao comércio pelas ruas,
nem à igreja, à escola e a
outros lugares. Porém, eles
já sabem o que fazer!

PAPAI, JÁ CARREGAMOS
MUITA MADEIRA! Vamos
conseguir construir a
ponte até a passarela
principal?
ENQUANTO CONSTRUÍAM A PONTE, LÁ SE FOI O MARTELO PARA O FUNDO DAS ÁGUAS ESCURAS DO RIO. SEM
ELE NADA MAIS PODIAM FAZER. DEPOIS DE ALGUMAS HORAS DE PROCURA, PUDERAM, ENFIM, TERMINAR A TÃO
ESPERADA PONTE.

Pense

JÁ FICOU ALGUMA VEZ SEM FALAR COM ALGUÉM POR UM TEMPO PORQUE ESTAVA CHATEADO?
ÀS VEZES ISSO ACONTECE POR CAUSA DO MAL QUE EXISTE NO CORAÇÃO HUMANO. ESSE MAL SEPARA VOCÊ DAS PESSOAS E DE DEUS.
MAS A BOA NOTÍCIA É QUE UM DIA, DEUS ENVIOU SEU FILHO PARA MORRER NA CRUZ POR VOCÊ. E HOJE, ELE ESPERA QUE VOCÊ ABRA
SEU CORAÇÃO A ELE. JESUS ENTRARÁ, E ASSIM, COMO A PONTE DA CASA DE DOUGLAS CONDUZ AO COMÉRCIO, À IGREJA E A OUTROS
LUGARES, ELE VAI LEVAR VOCÊ PARA MAIS PERTO DE DEUS E DAS PESSOAS. QUE INCRÍVEL, NÃO É MESMO? Seja FELIZ E PERDOE AOS
OUTROS ASSIM COMO JESUS PERDOA VOCÊ! ELE É A PONTE!

Faça

Ore pedindo para perdoar aos outros! Depois, escolha três pessoas de sua família, para pedir perdão ou falar palavras
bondosas.

SAIBA MAIS

1. BARROTE: Viga de madeira usada como base da estrutura de sustentação de soalhos, tetos e escadas. http://pt.wiktionary.org/wiki/barrote
2. PALAFITAS: São construções em regiões alagadiças cuja função é evitar que as casas sejam arrastadas pela correnteza dos rios. https://
pt.wikipedia.org/wiki/Palafita

3

Dia
3

Longe
doMal

Memorize:
Mateus 26:41

Filho, Deus está acima da escola
e Ele cuidará de você e da sua
decisão de não ir.

Na escola, a professora diz:
E agora,

Está chegando a

o que vou

1

Festa Junina.

fazer?

Ouçam, quem não
participar vai perder
pontos!

Dias depois, os meninos estavam soltando pipa. Douglas também estava lá. Ele sabe que precisa escolher bem
os seus amigos para brincar. Há muitos meninos maus, que fazem coisas erradas...

Erik, vamos à igreja
e ao Clube de
Aventureiros? Tenho

sim! minha mãe

bons amigos lá!

disse que você está
salvando a minha
vida!

Pense
Você sabia que Satanás faz de tudo para ocupar o seu tempo com outras coisas para que você deixe de lado a leitura da
Bíblia e o seu momento especial com Deus? Você deve fugir das tentações! Deve estar juntinho de Jesus desde as primeiras
horas da manhã e assim permanecer durante todo o dia! Ao invés DOS AMIGOS LEVAREM VOCÊ PARA FAZER COISAS ERRADAS, você
é quem vai influenciar seus amigos para o bem. Legal, não é?

Faça
SAIBA
MAIS

Ore pedindo para ser forte nas tentações! Agradeça a seus pais por algo de bom que eles fizeram e que AJUDOU você a se
livrar de algum perigo.

1. FESTA JUNINA: Acontece principalmente em junho. Também é conhecida na região como Festival Folclórico. Nessa ocasião, as escolas
se preparam dia e noite para participar, incentivadas pelo município. A festividade envolve danças de quadrilhas, danças indígenas, Boi Bumbá
(personagem folclórico), cirandas e outros.
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Dia
4

O Melhor Amigo

Memorize:
I Tessalonicenses 5:17

Douglas é uma criança que está aprendendo muitas coisas:

Limpa a mesa, lava louças, enche as garrafas, varre a casa, tira as roupas do varal e faz compras.
ELE TAMBÉM ESTÁ PREOCUPADO
COM A SAÚDE DE SEU PAI.
AMIGO JESUS, AJUDE
O PAPAI A NÃO SENTIR
TANTAS DORES! AMÉM!

Douglas não falta aos cultos. Vai à igreja aos sábados, domingos e quartas-feiras. Também vai às
reuniões de Pequenos Grupos e, muitas vezes, é o primeiro a chegar. Mesmo tendo poucos recursos,
quando pode, leva o lanche para todos.
Às vezes, ele está cansado DAS MUITAS TAREFAS e poderia, quem sabe, ficar em casa, mas prefere não
faltar. Ele se sente bem INDO SEMPRE À CASA DE SEU AMIGO JESUS.

Pense

Você sente que, como Douglas, também precisa pedir algo a Deus? Que precisa ir mais à igreja ou passar mais tempo em
oração e estudo da Bíblia? Deus deixou na Sua Palavra a certeza de que Ele está disposto a ouvir, basta VOCÊ PEDIR. Nunca
esqueça isso! Não importa o lugar que você esteja: se em casa, na igreja, na escola, na rua, se está brincando; se vai comer
ou dormir. Nesse mundo agitado, onde as pessoas quase nem param pra nos ouvir, Jesus está sempre esperando, disposto
a ouvir você!

Faça

Ore pedindo para ser mais amigo de Deus! Escreva uma carta para Ele. Fale sobre algo que deixa você muito feliz e também
o que deixa você muito triste. No final, faça um pedido. Ore todos os dias, até que você receba a resposta de Deus.
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Aprenden do

Dia
5

Com

a Dor

Memorize:
Filipenses 4:6

Há muitas situações na vida de Douglas que o fazem chorar...

A doença de seu pai, conhecida por
1

Hemofilia tipo A, não tem cura.

A perda de um primo...

Por isso, a qualquer momento, ele
poderá usar uma cadeira de rodas.

A casa de Douglas fica bem pertinho do rio. Tem um período do ano, de março a junho, que o nível
2

da água sobe até a metade das casas. Então, eles constroem passarelas MAIS ALTAS e marombas, que
são outros pisos suspensos dentro de casa para guardar os móveis e dormir sem se molhar. Algumas
vezes, eles precisam se mudar da casa até que baixe o nível do rio. Alguns ficam com parentes, outros
com amigos, ou até mesmo na Igreja Adventista local. Quando Douglas tinha dois anos de idade, caiu
nas águas do rio. Foi um grande susto para todos! Porém Deus cuidou dele e está sempre cuidando de
toda a sua família.

Pense
Douglas já passou por muitos momentos difíceis em sua vida. Quando as pessoas estão sentindo alguma dor ou tristeza,
não devemos dizer: “Não chore!” Quando alguém está sofrendo é natural vir o choro. O que não devemos fazer é ficar
desanimados. Mesmo quando a água toma conta da casa de Douglas ou quando o pai está com dores, ele sabe que um dia
todo sofrimento acabará, porque na Bíblia está escrito que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima (APOC. 21:4).
Aquilo que nos faz sofrer hoje, deve nos levar para mais perto de Jesus, porque ele é o único que pode nos dar mais
força e confiança!

Faça

Ore pedindo pelas famílias que sofrem! Hoje, separe algo que você possa doar e entregue a uma pessoa necessitada.

SAIBA MAIS

1. HEMOFILIA A: Doença que prejudica a circulação do sangue ou coagulação. A pessoa sangra fora do corpo e dentro como tornozelos, joelhos, quadris e cotovelos, sofrendo grande dor. E quando acontece nos músculos e embaixo da pele, surgem hematomas. Nos casos repetitivos
e mais graves, podem levar à diminuição dos movimentos e sangramento intracraniano. Controla-se a doença com injeções regulares e fisioterapia. https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemofilia
2. MAROMBA: É um novo piso de madeira construído acima do nível da cheia do rio. Com a maromba construída mais alta, algumas pessoas
não conseguem andar em pé dentro de casa. Folha de São Paulo, 13/06/2012.
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Dia
6

Família é Tudo
O pai de Douglas trabalha viajando muito, pois é
coordenador das aldeias indígenas.

Memorize:
Efésios 6:1 e 2

Quando chega de viagem, na sexta-feira,
todos os filhos se reúnem após o banho,
no quarto de dormir. Eles já aguardam esse
momento chegar.

Com muita bondade, o pai verifica como foi o comportamento de cada filho e como desenvolveram
as tarefas da semana. Ele escuta cada um pacientemente.
Os filhos sabem que o que o pai está fazendo é para que eles tenham um bom futuro. Sabem que
o pai está preocupado com as influências más de outras pessoas que moram perto deles. E sabem
também que as coisas ruins que essas pessoas erradas fazem não devem ser copiadas por eles.

FILHOS, NÃO DESPERDICEM
O pai de Douglas faz quatro coisas importantes com seus filhos:
1. Dá conselho;

AS OPORTUNIDADES. ESTUDEM
PARA SER ALGUÉM E SIRVAM A
DEUS PARA MORAR NO CÉU.

2. Relembra o conselho;
3. Corrige com disciplina;
4. Conversa como amigo.

Pense
Seus pais se preocupam com você! Mas quem mais se preocupa com você é Deus. Ele ama você com um amor tão grande que
deu uma família para cuidar de você. Uma família para você amar e respeitar. Você acha que um filho que desobedece aos
pais vai conseguir agradar a Deus? Deus deseja tanto que você seja obediente a seus pais! Ele até deixou uma promessa no
quinto mandamento. A promessa de viver muitos dias é para os que honrarem a seus pais com amor. Afinal, família é tudo!

Faça

Ore pedindo pela salvação da sua família! Monte a casinha que está na parte central dessa revista.
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Dia
7

Mãos à Obra

Memorize:
Mateus 28:19

Depois de tanta insistência, a mãe, mesmo preocupada, deixa

Douglas insiste com a mãe:

mamãe, Eu
preciso ir!

Douglas ir até a casa de Samara e Sara, muito distante dali.
Ele vai sempre buscá-las para assistirem à reunião do Clube de
Aventureiros e da igreja.
Ele também participa nas campanhas missionárias da igreja.

Thammyres também foi levada ao clube. A mãe de Douglas

ELE TAMBÉM PARTICIPA NAS CAMPANHAS

deu os estudos bíblicos e ela se batizou. para ir às

MISSIONÁRIAS DA IGREJA.

reuniÕes, navega por uma hora e meia de canoa, seguindo
o exemplo de Douglas DE NÃO FALTAR.

Obrigada, menino,
por ter subido até
aqui só para me
entregar esse livro.
Ele deve ser muito
especial!

Douglas prega na
igreja e está se

PAPAI, QUERO

preparando para

SER UM PASTOR

o Concurso de

MISSIONÁRIO!

QUE BOM,

Oratória que será

FILHO! AGORA,

no Aventuri, um

PRECISAMOS

acampamento bem

COMEÇAR

divertido!

A GUARDAR
DINHEIRO PARA
QUE ESSE SONHO
SE REALIZE!

Pense
Douglas é feliz servindo a Deus e às pessoas! Deus deseja também que você seja feliz fazendo algum tipo de serviço na sua
igreja. Assim como os amigos de Douglas, você também tem amigos que precisam conhecer do amor de Deus. Então, que tal
começar já a fazer algo por eles? Mas, lembre-se: aprendemos a ser missionários ajudando em casa primeiro. É fazendo
as pequenas tarefas que nos pedem que nos preparamos para servir às pessoas na comunidade, na escola e na igreja. Jesus
quer usar você como um pequeno missionário!

Faça

Ore pedindo para que sua família use seus dons na missão. Agora peça para um adulto ensinar uma nova habilidade e
coloque-a em ação. Faça também o teste de dons da “Jornada Espiritual Guardiões dos Tesouros”. Depois de descobrir
seus dons, escolha um e mãos à obra!
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Dia
8

Ouvindo
Uma Voz

Memorize:
II Crônicas 7:14

dois anos antes...

Papai, vamos para a
igreja HOJE?

DOUGLAS ESTÁ
TRISTE PORQUE
NESSE TEMPO
O PAI HAVIA
ABANDONADO A
IGREJA.

O pregador fez um apelo para os
que precisavam ser batizados.

O pai sentiu uma mão
pequenina segurar a sua...

Um dia estava
tendo uma
campanha
evangelística e
o pai de Douglas
decidiu ir à

Papai, se o

igreja.

senhor se
batizar eu
também vou!

O pai, emocionado, foi à
frente. No dia seguinte,

Parabéns!

Douglas e seu pai foram
batizados juntos. Na época
ele tinha 8 anos, mas
lembra-se, como se fosse
hoje, da voz que ouviu em
sua mente:

Pense
É o Espírito Santo que muda o coração mal. Ele faz com que você se arrependa das coisas erradas que fAz. Como isso
acontece? Ele muda a sua forma de pensar. Os pensamentos passam a ser puros e as palavras se tornam bondosas e
verdadeiras. Ele também muda o coração para gostar das coisas do Céu. Se você abrir seu coração para Jesus habitar, você
vai ouvir essa doce voz.

Faça

Ore pedindo para que o Espírito Santo guie sua família. PROVIDENCIE uma pequena caderneta como “Agenda de Oração”.
Escreva nela o nome de uma pessoa de sua família que precisa muito de oração. Ore por ela!

9

Dia
9

Memorize:

Sempre Fiel
Douglas faz

Malaquias 3:10

Traz sempre o troco corretamente.

compras pra
casa.

ÀS VEZES, CAMINHA MUITO,
AJUDANDO AQUI E ALI.
POR SER FIEL E OBEDIENTE,
SEMPRE GANHA MOEDAS COMO
RECOMPENSA.

Já sabe até separar o dízimo! Agora,
que participou de um projeto de
mordomia em sua igreja, ficou muito
feliz porque tem um cofre para
colocar suas ofertas.

Pense
É muito importante saber porque temos que ofertar. Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Claro que não. Mas é
preciso entender que com a entrada do pecado no Éden, com Adão e Eva, o egoísmo passou a fazer parte do coração de
todas as pessoas. O egoísmo faz com que queiramos tudo para nós mesmos, sem olhar as necessidades dos outros. Porém,
quando você decide obedecer a Deus, devolvendo os dízimos e entregando de coração suas ofertas, o amor reina no
lugar do egoísmo. Assim você descobre que esse plano de Deus de ofertar é para salvar sua própria vida. Seja sempre fiel
Àquele que deu tanto por você, a vida de Seu próprio filho, Jesus!

Faça
Ore pedindo para que toda a sua família seja fiel a deus! Providencie um cofrinho para guardar suas ofertas e um envelope
de dízimo, para quando receber algum dinheiro ou mesada dos pais.
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Dia
10

Um Novo Lar

A mãe não está feliz. O que
será que aconteceu?

Memorize:
Apocalipse 22:14

Ane, fale a verdade,
porque os mentirosos não
vão para o Céu.
Douglas ESTÁ
ENSINANDO
a irmã a ser
bondosa e
verdadeira.

tá bom, eu menti.
Mamãe, quando Jesus voltar, será um dia muito feliz, não é mesmo? Imagino que o momento

douglas não me

mais feliz será quando eu ver Jesus! Ele vai nos dar um novo nome, uma coroa, vamos tocar

bateu.

um instrumento e nossa casa será de ouro!

Douglas sente que já é um vitorioso! Veste seu uniforme com todos
os distintivos do Clube de Aventureiros porque já concluiu as
quatro classes e, agora, está indo para o Clube de Desbravadores!
Todas as vezes que ele vai pregar na igreja, usa a camisa branca
do Clube. Ela faz Douglas imaginar quão linda será a nova roupa
que receberá de Jesus! Também será um símbolo de vitória, mas não
consegue imaginar um NOVO LAR sem sua família e amigos!

Pense
A roupa branca que você vai receber de Jesus mostra que você foi digno de recebê-la. Ele prometeu: “Comigo andarão
de branco, porquanto são dignos disso” (Apocalipse 3:4). Quando esse dia chegar, você saberá que não foi tão fácil. Que
não foi por seu merecimento pessoal, mas de Jesus! Como você escolheu ser de Jesus, se esforçou para ter pensamentos
puros, não amou as coisas do mundo, suportou as tentações com firmeza, ajudou aos necessitados, orou, estudou a Bíblia,
você vai fazer o mesmo que todos os salvos: cantar o hino da vitória! Será um momento de muita alegria quando você
e sua família abraçarem a Jesus e serem por Ele conduzidos para o novo lar! Quem você deseja ESTAR com você nesse dia?

Faça
Ore pedindo para que toda a sua família esteja preparada para a volta de Jesus. Vista-se nesse sábado com uma camisa
branca e escreva, no espaço reservado para autógrafos, os nomes das pessoas que você deseja que estejam no Céu com
você ou peça a elas mesmas que assinem seus nomes como um compromisso de estarem juntos naquele dia de muita alegria!
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Autógrafos
dos que estarão comigo no céu

