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Muito obrigado a todo o time “Crianças 
São Importantes”! 

Chief Editor: Kristina Krauss
Creative Team: Angie Kangas, Dwight Krauss, Flor 
Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, Jon Kangas, Julio 
Sánchez Nieto, Mike Kangas, Monserrat Duran 
Díaz, Rubén Darío, Suki Kangas, Verónica Toj, and 
Vickie Kangas.

Translation Team: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma Publications, 
Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, David Raju, 
Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, Jetender 
Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim Bougtaia, Paul 
Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and SubtitleMe.



“O caso do “O caso do 
politraumatismo”politraumatismo”

Caso
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“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o SENHOR, ‘planos de fazê-los 
prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.’” Jeremias 29:11

Mesmo que eu seja jovem, eu posso fazer grandes coisas.

Esta semana, assuma uma responsabilidade que normalmente não é sua, como lavar a 
louça todos os dias ou fazer alguma outra tarefa para seus pais que você não costuma fazer 
regularmente. Veja Deus ajudá-lo a fazer grandes coisas.

Olá, eu sou o 
Sapito, e eu amo 
a Bíblia mais do 
que tudo – até 

moscas.



“O caso do cadáver 
desaparecido”

Caso

Deus ainda é fi el quando eu sinto que tudo deu errado. 

“Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.” 1a 
Coríntios 1:9

Conte a alguém a história de um período em que parecia que tudo estava indo mal para você, 
mas tudo acabou bem. Deus te ensinou coisas importantes por causa disso.
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Preciso 
de ajuda!



“O caso do homem “O caso do homem 
lançado ao mar”

Caso

Quando eu percebo que estou pecando, devo me arrepender e parar de pecar.    

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam 
cancelados…” Atos 3:19

Esta semana, seja mais sensível a algo errado que você possa dizer ou fazer, que 
possa fazer você se sentir envergonhado e que você não gostaria de ver em um vídeo 
público. Arrependa-se. Peça a Deus para o ajudar a pensar primeiro e PARAR antes de 
fazer essa coisa errada novamente. 4

ççVamos 
nadar.



“O caso do ajudante “O caso do ajudante 
anônimo”

Como o bom samaritano, eu preciso ser gentil com todos.

“Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publi-
canos fazem isso!” Mateus 5:46

Escolha alguém que não seja seu amigo e se dirija a ele de uma maneira amigável. Você pode 
convidar essa pessoa para brincar com você depois da escola ou chamá-la para se sentar com 
você na hora do almoço.5

Caso

Quer 
ser meu 
vizinho?



“O caso do nó do 
carrasco”

Deus às vezes me pede para ser muito corajoso e a arriscar coisas importantes por amor a Ele. 

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o 
Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.“ Josué 1:9

Deus pode ter me escolhido para salvar os outros e me colocado aqui para viver em “um 
tempo como este”. Diga aos outros que você é cristão e pergunte se eles gostariam de ir 
à igreja com você na próxima semana. 6

Caso“O caso do nó do“O caso do nó do
carrasco”carrasco”

Deus às vezes me pede para ser muito corajoso e a arriscar coisas importantes por amor a Ele. 

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o 
S h D t á ê d ê d “ J é 1 9

Caso
Eu sou um rei 

e estou 
apaixonado. 



“O caso da evidência de 
saúde alterada”saúde alterada”

Como os leprosos, eu preciso dizer “obrigado” a Deus pelo que Ele fez por mim.

Faça uma lista de três coisas pelas quais você ainda não pensou em agradecer a Ele. As coisas 
pelas quais normalmente somos gratos são comida, roupas e família. Peça aos alunos que pensem 
em novas ideias para agradecer; coisas como ajudá-lo a encontrar um objeto perdido, “segurar” a 
chuva até que você esteja em segurança dentro da escola, andar de bicicleta sem cair uma vez, ter 
a capacidade de dizer apenas coisas agradáveis para seu irmão ou irmã etc.7

Caso

“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 
Jesus.” 1a Tessalonicenses 5:18

Olha só, 
eu sei 

dançar!



“O caso do aparecimento de 
filhotinhos de cachorro”

Como Adão, eu sou responsável por cuidar da criação ao meu redor.    

8
Regue uma planta em seu quintal e remova as ervas daninhas que estão ao redor dela, 
para que cresça melhor.

“Deus os abençoou, e lhes disse: ‘Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 
sobre todos os animais que se movem pela terra.’” Gênesis 1:28b

Caso

E Deus criou 

os sapos.



“O caso da alteração a distância 
dos dados da vítimados dados da vítima””

Como o centurião, minha fé pode mudar as coisas para aqueles que não estão perto de mim.

“Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: ‘Eu 
lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé.’” Lucas 7:9

Escreva um bilhete para um amigo ou parente e pergunte como ele está e se você pode orar por 
ele para alguma coisa específi ca.
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Caso
Existe um 
aplicativo 
para isso?



“O caso do misterioso 
ataque de cegueira”

Eu vou amar meus inimigos.

“Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.” Mateus 5:44

Compre um pequeno presente para uma pessoa que o tratou mal e o entregue a ela.
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Caso“O caso do misterioso “O caso do misterioso
ataque de cegueira”ataque de cegueira”

C

Olha o que 
eu achei!



“O caso do murmurador “O caso do murmurador 
desconhecido”desconhecido”

Deus vai falar comigo quando eu O ouvir.

Deus vai falar comigo quando eu O ouvir.
Durante a semana, entreviste alguns adultos e encontre alguém que, assim como Samuel, tenha 
ouvido a voz de Deus. 
Pergunte: “Deus já falou com você? Como Deus falou com você? Como você sabia que era 
Deus?”.
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“…as ovelhas ouvem a Sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.” 
João 10:3b

Caso

Estou 
escutando… 



“O caso da múmia “O caso da múmia 
ambulante”ambulante”

Deus ainda me ama mesmo quando coisas ruins acontecem.

“Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, 
viverá.”  João 11:25

Faça uma coisa boa a uma pessoa para a qual você sabe que aconteceu algo ruim. 12

Caso
Olha, basta 

clicar em “próx-
imo” aqui… 

Deus 
me ama.



“O caso da conspiração 
mentirosa”mentirosa”

Deus quer que nós sempre falemos a verdade.

Pense em uma mentira que você contou. Escolha não continuar mais contando essa mentira 
para os outros. Pegue um pequeno pedaço de papel e escreva essa mentira. Escreva uma oração 
também, pedindo a Deus para o ajudar a não contar mais essa mentira. Guarde esse papel e leia o 
que escreveu nele toda vez que precisar reforçar a sua intenção de não mentir mais.13

Caso

“Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas 
práticas.” Colossenses 3:9

“O“OEssa 
história 
é sobre 

dinheiro?



“O caso dos “O caso dos 
estranhos pesadelos”estranhos pesadelos”

Eu sei que Deus dá diferentes dons aos meus amigos e familiares.

Faça uma lista de três pessoas que você conhece e de como Deus as dotou com talentos, 
habilidades ou pontos fortes diferentes dos seus. Ore e peça a Deus para o ajudar a não 
ter ciúme dos dons delas. 14

“De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos 
fossem um só membro, onde estaria o corpo?” 1a Coríntios 12:18-19

Caso
Eu fui 

comprar 
blusas de 

lã.



www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI 

“Porque agora vemos 
por espelho em enigma, 
mas então veremos 
face a face; agora 
conheço em parte, mas 
então conhecerei como 
também sou conhecido.”
1 Coríntios 13:12


