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Estamos de volta!
Este mês o diário vai ficar bem 

mais simples, assim a cada dia você pode 
se concentrar em uma pequena passagem 
da Bíblia e tentar viver um propósito 
durante o dia, como se o seu diário fosse 
uma conversa entre você e JESUS.

E os desenhos para pintar ou 
brincar são as brincadeiras que vocês 
fazem juntos. 

Nesse seu diário pessoal tem 
todo dia um espaço para você anotar seus 
propósitos e no final do dia a conclusão. 

Um abraço.

Paz e alegria para todos!

 Queridas crianças



COME SE FAZ O DIARINHO... ?

- Se possível juntinho com a sua 
família.
- Se possível reza o terço, ou pelo 
menos faça o sinal da cruz, reze um 
Pai Nosso, uma Ave Maria e um 
Glória..

- Peça ajuda a alguém ou leia a 
Palavra De Deus e o comentário.
- Sublinhe com uma cor as 
palavras que mais te tocaram.
- Divirta-se com o joguinho 
proposto!

- Pensa como você pode colocar em 
prática a mensagem que você 
recebeu de Jesus, com gestos 
concretos no seu dia a dia.
- Escreva ou desenhe o propósito do 
seu Diário na palma da sua 
mãozinha.



Quinta-feira, 1° de junho
 Vamos ler São João 17, 20

     Não rogo somente por eles, mas 
também por aqueles que por sua 
palavra hão de crer em mim. 

Reflexão: Jesus fala ao Pai celeste pedindo 
pelos apóstolos e por todos nos que o 
conhecemos através da Sua Palavra.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é: ________________________ _
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
________________________________ ___
Senhor, hoje te peço perdão  por...___________ 
___________________



Vamos pintar



Reflexão: A mãe de Jesus é quem o conhece 
melhor, por isso podemos recorrer a Santa 
Mãe toda vez que precisamos de ajuda, ela 
sabe como nos levar até Cristo.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Sexta-feira, 2 de junho
 Vamos ler São João 2, 5 

     Disse, então, sua mãe aos serventes: 

Fazei o que ele vos disser.



Hora de brincar!
caça-palavras>.



Reflexão: quantas coisas Jesus fez, nos 
evangelhos temos um pouco do que Jesus disse 
e fez e para nós é suficiente dada a Sua 
grandeza.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Sábado, 3 de junho
Vamos ler João 21, 24-25

Este é o discípulo que dá testemunho de todas 
essas coisas, e as escreveu. E sabemos que é 
digno de fé o seu  testemunho. Jesus fez ainda 
muitas outras coisas. Se fossem escritas uma

 por uma, penso que nem o mundo
 inteiro poderia conter os livros que

 se deveriam escrever.





     Domingo, 4 de junho
     Vamos ler Atos dos Apóstolos 2, 1-11

Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos 
no mesmo lugar.  De repente, veio do céu um ruído, como 
se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa 
onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie 
de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre 
cada um deles.  Ficaram todos cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo 
lhes concedia que falassem.  Achavam-se então em 
Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há 
debaixo do céu.  Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita 
gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na 
sua própria língua.  Profundamente impressionados, 
manifestavam a sua admiração: Não são, porventura, 
galileus todos estes que falam?  Como então todos nós os 
ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
Partos, medos, elamitas; os que habitam a Macedônia, a 
Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia,  a Frígia, a Panfília, o 
Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene; 
peregrinos romanos,  judeus ou prosélitos, cretenses e 
árabes; ouvimo-los publicar em nossas línguas as 
maravilhas de Deus!

HOJE VAMOS 
PEDIR A DEUS 
OS DONS DO 
ESPÍRITO SANTO 
PARA VIVER 
COMO FILHOS!!!



Pinte e depois recorte as personagens, 
depois peça ajuda a um adulto para usar 
agulha e linha e montar esse mobile para 
pendurar no teu quarto.





Reflexão: este versículo fala do mal e da sua 
consequência, tudo que é mal não vem de Deus 
e sempre traz muita consequência ruim. 

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 
Segunda-feira, 5 de junho
Vamos ler o salmo 7, 16

Abre um fosso profundo, mas cai 
no abismo por ele mesmo cavado.



Escreva uma oração para que as pessoas 
não caiam na tentação de fazer o mal



Reflexão: todo mal praticado ofende a criação 
de Deus, e ele escuta o pedido de socorro de 
quem sofreu pela maldade e também questiona 
o filho desobediente que escolheu o mal agindo 
por sentimento egoísta e diabólico.
O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 
Terça-feira, 6 de junho

Vamos ler do livro de Gênesis 4, 10

1O Senhor disse-lhe: “Que fizeste! 
Eis que a voz do sangue do teu irmão

 clama por mim desde a terra



ATIVIDADES!
O que você sabe sobre a história de Caim e Abel, 
conte com suas palavras e pinte o desenho:.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________



Reflexão: cada ação produz uma consequência, 
nós podemos pensar bem antes e controlar 
nossos impulsos, e com a oração encontrar a 
resposta certa.
O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Quarta-feria, 7 de junho
Vamos ler Gênesis 9, 5

Eu pedirei conta de vosso sangue, por 
causa de vossas almas, a todo animal; e 

ao homem (que matar) o seu irmão, 
pedirei conta da alma do homem.





Reflexão: amar se aprende todo dia fazendo 
gestos simples.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Quinta-feria, 8 de junho
Vamos ler  São Marcos 12, 31

Eis aqui o segundo: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Outro 

mandamento maior do que estes não 
existe.   



Jogo dos 7 erros



Reflexão: o livro dos provérbios nos deixa 
muitos ensinamentos, vamos prestar mais 
atenção neste dom que a Bíblia nos dá.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Sexta-feria, 9 de junho
Dia de São José de Anchieta
Vamos ler provérbios 22, 8

Aquele que semeia o mal, recolhe o 
tormento: a vara de sua ira o ferirá



Quem provoca vai acabar recebendo o 
troco,ou ficando sozinho, quem semeia o 
mal vai aumentar o mal,sempre podemos 
escolher se começar o mal ou não, se 
continuar com o mal ou não. A escolha é 
sua. 



Reflexão: o que importa é a intenção que 
temos dentro do coração e não o que fazemos 
para nos fazer ver.

O que eu vou fazer hoje
 para Jesus? 
O meu propósito é: 
 _____________
_____________

 Sábado, 10 de junho
Vamos ler Marcos 12, 41-44

Jesus sentou-se defronte do cofre de 
esmola e observava como o povo deitava 
dinheiro nele; muitos ricos depositavam 
grandes quantias.

Chegando uma pobre viúva, lançou 
duas pequenas moedas, no valor de apenas um 
quadrante.

E ele chamou os seus discípulos e 
disse-lhes: Em verdade vos digo: esta pobre 
viúva deitou mais do que todos os que lançaram 
no cofre,  porque todos deitaram do que tinham 
em abundância; esta, porém, pôs, da sua 
indigência, tudo o que tinha para o seu 
sustento.





Reflexão: eis o que nos pede: de viver com 
alegria e paz no coração, deixar o Amor de 
Deus e o Espírito Santo dentro de nós agirem.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________

Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Domingo , 11 de junho
Vamos ler 2 Coríntios 13, 11-13

11Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tendei à 
perfeição, animai-vos, tende um só coração, 
vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará 
convosco.12Saudai-vos uns aos outros no 

ósculo santo. Todos os santos vos saúdam.13A 
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e 

a comunhão do Espírito Santo estejam com 
todos vós!





Reflexão:
Não devemos ficar tristes com as dificuldades, 
pois o importante é seguir no caminho de Deus.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Segunda-feira, 12 de junho
Vamos ler Mateus 5, 11-12

11Bem-aventurados sereis quando vos 
caluniarem, quando vos perseguirem e 

disserem falsamente todo o mal contra vós 
por causa de mim.12Alegrai-vos e exultai, 
porque será grande a vossa recompensa 

nos céus, pois assim perseguiram os 
profetas que vieram antes de vós.

 



Vamos pintar



Reflexão: somos todos parte do corpo de 
Cristo, cada diferente do outro e com dons 
diferentes, mas todos filhos de Deus 
igualmente.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Terça-feria, dia 13 de junho
Vamos ler 1 Coríntios 12, 20

Há, pois, muitos membros, mas um só 
corpo



Todos nós formamos o corpo de Cristo, a 
Sua Igreja. Mas uma Jesus é 
A __ __ __ __ __ __ desse corpo. Ele deve 
ser quem comanda sempre e tudo vai dar 
certo.



Reflexão: descubra quais são as suas 
qualidades e as qualidades dos seus irmãos, 
diferentes mas válidas e importantes.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 

Quarta-feira, 14 de junho
Vamos ler 1 Coríntios 12, 27

Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada 
um, de sua parte, é um dos seus 

membros.



Atividades!
Coloque em ordem a frase, e depois escreva o que 
entendeu desse lindo ensinamento.

_ _ _, _ _ _  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _  _ _   
_ _ _ _ _ _   _  _ _ _ _  _ _, _ _  _ _ _
_ _ _ _ _DE, _  _ _  _ _ _  _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _    (I Cor 12,27)

Eu entendi que.... 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ORA

VÓS
SOIS

O CORPO

DE

CRISTO

E CADA UM

SUA

PARTE

DE

SEUS

MEMBROS

DOS 
UM

É



Reflexão: “comer” do corpo de Cristo significa 
participar do seu corpo que é a igreja.
O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
 Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________

 Quinta-feira, 15 de junho
Corpus Christi

Vamos ler São João6, 51-58

51Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão 
viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha carne 

para a salvação do mundo.52A essas palavras, os judeus 
começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos 
de comer a sua carne?53Então Jesus lhes disse: Em verdade, em 
verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, 

e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós 
mesmos.54Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem 
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.55Pois a minha 

carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue, 
verdadeiramente uma bebida.56Quem come a minha carne e 

bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.57Assim como 
o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também 

aquele que comer a minha carne viverá por mim.58Este é o pão 
que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram 

e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente.



Vamos pintar o cálice, e de 
amarelo em volta de Jesus 

Eucaristia como se fosse a luz do 
sol, Jesus é o nosso Sol



Reflexão: essa é uma certeza o que fazemos 
produzimos na nossa vida, os frutos chegam, 
então podemos escolher quais frutos queremos 
para a nossa vida e semear os mesmos 
sentimentos.
O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Sexta-feira, 16 de junho
Vamos ler Jó 4, 8

8Tanto quanto eu saiba, os que 
praticam a iniqüidades e os que 
semeiam sofrimento, também os 

colhem
 



Atividades!
Você quer semeiar o bem? Faça um lindo desenho 
para demonstrar o que você vai fazer hoje por amor 
ao Senhor.



 Sábado, 17 de junho
Vamos ler 2 Coríntios 5, 14-21

14O amor de Cristo nos constrange, 
considerando que, se um só morreu por todos, 
logo todos morreram.15Sim, ele morreu por 
todos, a fim de que os que vivem já não vivam 
para si, mas para aquele que por eles morreu e 
ressurgiu.16Por isso, nós daqui em diante a 
ninguém conhecemos de um modo humano. 
Muito embora tenhamos considerado Cristo 
dessa maneira, agora já não o julgamos 
assim.17Todo aquele que está em Cristo é uma 
nova criatura. Passou o que era velho; eis que 
tudo se fez novo!

18Tudo isso vem de Deus, que nos 
reconciliou consigo, por Cristo, e nos confiou o 
ministério desta reconciliação.19Porque é Deus 
que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, 
não levando mais em conta os pecados dos 
homens, e pôs em nossos lábios a mensagem 
da reconciliação. 20Portanto, desempenhamos o 
encargo de embaixadores em nome de Cristo, e 
é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. 
Em nome de Cristo vos rogamos: reconciliai-vos 
com Deus!21Aquele que não conheceu o pecado, 
Deus o fez pecado por nós, para que nele nós 
nos tornássemos justiça de Deus.



O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Reflexão: 
Deus ama o 
perdão, e nos 
quer sempre 
em paz e com 
a 
possibilidade 
de melhorar e 
viver na 
alegria!!!



Reflexão: desde o início deus nos querno 
caminho da santidade, e que nossa vida seja 
sagrada.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Domingo, 18 de junho
Vamos ler  do Livro do Êxodo 19,2-6a

Vós sereis para mim um reino de
sacerdotes e uma nação santa.



Vamos pintar



Reflexão: Não devemos olhar e ter inveja dos 
nossos irmãos pelos dons que eles tem mas 
descobrir qual é o nosso, Deus dá a cada 
pessoa uma função diferente.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Segunda-feira, dia 19 de junho
Vamos ler Romanos 12, 4

4Pois, como em um só corpo temos 
muitos membros e cada um dos nossos 

membros tem diferente função





Reflexão:

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Terça-feira, 20 de junho
Vamos ler Romanos 12, 10 

Amai-vos mutuamente com afeição 
terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar 

uns aos outros



Atividades!
Hoje, escrva o que você pode fazer para demonstrar 
o amor e depois desenheo que quer fazer para quem 
está perto de você.

Hoje eu quero...... 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________



Reflexão:nosso único comandamento é amar, 
querer bem, querer a paz e o bem de todos!!!

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Quarta-feira, 21de junho
Vamos ler Romanos 13, 8

A ninguém fiqueis devendo coisa 
alguma, a não ser o amor recíproco; 

porque aquele que ama o seu próximo 
cumpriu toda a lei.



Desenhe 
corações 
para cada 
gesto de 
amor que 
você fizer , e 
veja no final 
do dia 
quandos 
corações 
você 
iluminou com 
um sorriso 
de felicidade



Reflexão: o perdão é um tesouro, devemos 
aprender a perdoar, só quem é capaz de 
perdoar os outros é capaz de aceitar o perdão 
pelas faltas cometidas.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Quinta-feira, 22 de junho
Vamos ler Mateus 6, 15

Mas se não perdoardes aos homens, 
tampouco vosso Pai vos perdoará



Atividade!
O que significa perdoar para você? Escreva no 
quadro abaixo e depois pinte o desenho.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



O que eu vou fazer
 hoje para Jesus?
 O meu propósito é: 
 _____________

 Sexta-feira, 23 de junho
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Vamos ler  1 joão 4, 7-16
7Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o 
amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de 
Deus e conhece a Deus.8Aquele que não ama não 
conhece a Deus, porque Deus é amor.9Nisto se 
manifestou o amor de Deus para conosco: em nos 
ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que 
vivamos por ele.10Nisto consiste o amor: não em 
termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele 
amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos 
pecados.11Caríssimos, se Deus assim nos amou, 
também nós nos devemos amar uns aos 
outros.12Ninguém jamais viu a Deus. Se nos 
amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o 
seu amor em nós é perfeito.13Nisto é que 
conhecemos que estamos nele e ele em nós, por 
ele nos ter dado o seu Espírito.14E nós vimos e 
testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como 
Salvador do mundo.15Todo aquele que proclama que 
Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e 
ele em Deus. 16Nós conhecemos e cremos no amor 
que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem 
permanece no amor permanece em Deus e Deus 
nele 



Vamos pintar



O que eu vou fazer
 hoje para Jesus?
 O meu propósito é: 
 _____________

 Sábado, 24 de junho
Vamos ler  Lucas 1, 57-66.80

57Completando-se para Isabel o tempo de 
dar à luz, teve um filho.58Os seus vizinhos e 
parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a 
sua misericórdia, e congratulavam-se com ela.59No 
oitavo dia, foram circuncidar o menino e o queriam 
chamar pelo nome de seu pai, Zacarias.60Mas sua 
mãe interveio: Não, disse ela, ele se chamará 
João.61Replicaram-lhe: Não há ninguém na tua 
família que se chame por este nome.62E 
perguntavam por acenos ao seu pai como queria 
que se chamasse.63Ele, pedindo uma tabuinha, 
escreveu nela as palavras: João é o seu nome. 
Todos ficaram pasmados.64E logo se lhe abriu a 
boca e soltou-se-lhe a língua e ele falou, 
bendizendo a Deus.65O temor apoderou-se de todos 
os seus vizinhos; o fato divulgou-se por todas as 
montanhas da Judéia.66Todos os que o ouviam 
conservavam-no no coração, dizendo: Que será 
este menino? Porque a mão do Senhor estava com 
ele.80O menino foi crescendo e fortificava-se em 
espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se 
apresentou diante de Israel.



Vamos pintar 



O que eu vou fazer
 hoje para Jesus?
 O meu propósito é: 
 ______________
_____________

 Domingo, 25 de junho
Vamos ler  Mateus 15, 26-33

26Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos 
cachorrinhos o pão dos filhos. _27Certamente, Senhor, 
replicou-lhe ela; mas os cachorrinhos ao menos comem 
as migalhas que caem da mesa de seus donos...28Disse-
lhe, então, Jesus: Ó mulher, grande é tua fé! Seja-te 
feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou 
curada.29Jesus saiu daquela região e voltou para perto 
do mar da Galiléia. Subiu a uma colina e sentou-se 
ali.30Então numerosa multidão aproximou-se dele, 
trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e 
muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e 
ele os curou,31de sorte que o povo estava admirado ante 
o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles 
aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos 
que viam; e glorificavam ao Deus de Israel.32Jesus, 
porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho 
piedade esta multidão: eis que há três dias está perto de 
mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la 
em jejum, para que não desfaleça no 
caminho.33Disseram-lhe os discípulos: De que maneira 
procuraremos neste lugar deserto pão bastante para 
saciar tal multidão?



Reflexão:
Jesus curava as pessoas, para Ele, estar bem 
era algo importante. Muitas vezes nossas 
doenças e problemas são resultados de falta de 
paz e amor. Vamos pedir a jesus de nos ajudar 
a ser como ele quer. 



Reflexão:caridade e amor são a nossa força 
vinda de Deus!!!

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Segunda-feira, 26 de junho
 Vamos ler  1 coríntios 13, 7

  7Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta



Hora de brincar!
O que é a caridade? Para cada letra escreva uma 
palavra que seja um gesto de caridade:

C
A
R
I
D
A
D
E

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________



Reflexão:temos que viver escolhendo o que é 
bom e prestando atenção no que é egoísmo, 
ajudando uns aos outros construímos um mundo 
feliz.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Terça-feira, 27 de junho
Vamos ler Gálatas 5,13  

Vós, irmãos, fostes chamados à 
liberdade. Não abuseis, porém, da 

liberdade como pretexto para prazeres 
carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos 

uns dos outros pela caridade.



Vamos pintar



Reflexão: deus criou o homem e o mundo, nós 
seres humanos somos responsáveis e podemos 
construir ou destruir, e isso em todos os 
sentidos, pode ser amizade, ou a natureza, 
tudo depende do nosso trabalho ou nossa 
atenção, nada cai do céu, somos nós que 
produzimos com nossas ações. É algo 
formidável, nós podemos agir, fazer, produzir, 
escolher...  

O que eu vou fazer
 hoje para Jesus?
 O meu propósito é:
  ______________
_____________
_____

 
Quarta-feira, 28 de junho

Vamos ler Gálatas 6, 7

  7Não vos enganeis: de Deus não se 
zomba. O que o homem semeia, isso 

mesmo colherá



ATIVIDADES!
Sob cada planta escreva um gesto ou um sentimento que quer 
fazer crescer em seu coração. Lembre-se que os 
ensinamentos de Jesus são 'a boa semente'.

______________
______________
______________

______________
______________
______________

______________
______________
______________

______________
______________
______________



Reflexão: quem escuta Jesus e vive o que ele 
diz está no caminho certo!!

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
____________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Quinta-feira, 29 de junho
Vamos ler Mateus7, 24

 Aquele, pois, que ouve estas minhas 
palavras e as põe em prática é 

semelhante a um homem prudente, que 
edificou sua casa sobre a rocha.





Reflexão: precisamos permanecer no amor de 
Jesus para nos proteger do que existe de mal, 
em cada dificuldade precisamos lembrar de 
Jesus, pois seu amor e sua paz nos protegem e 
nos fazem viver de verdade.

O que eu vou fazer hoje para Jesus? O meu 
propósito é:  ___________________________
O que Jesus fez hoje de especial para mim? 
Quais graças Ele me deu? Obrigado Jesus por 
_____________________________________
_____________________________________
Senhor, hoje te peço 
perdão por...  ________
__________________
__________________
__________________
_____________________________________

 Sexta-feira, 30 de junho
Vamos ler João  15, 9  

 9Como o Pai me ama, assim também eu 
vos amo. Perseverai no meu amor.1



H
O
RA

 D
E 

BR
IN

CA
R!

JO
GO
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O

S 
SE

TE
 E

RR
O

S.



     

SÃO JOÃO O BATISTA o nosso santo do mês
Acontece muita coisa boa no mês dedicado a São João 

Batista. Onde dona Joana  mora, as famílias da vizinhança que 
têm crianças, inventam muita brincadeira legal. Dona Joana 
inventou um nome: o “corre-corre de São João”. No dia 23 de 
junho, dia do aniversário de nascimento de João há distribuição 
de brindes e um banho de piscina. No Nordeste do Brasil, 
principalmente no meio rural se armam fogueiras, se come milho, 
se bebe uma bebida gostosa chamada “aluá”.

O que vai acontecer neste ano no “corre-corre” das 
crianças? Era o que todos perguntavam a Dona Joana. Estavam 
na garagem de uma das casas aguardando as orientações de 
Dona Joana. O nome dela era uma homenagem a São João.

Vamos lá criançada! Quem quer correr para São João? As 
crianças gritaram ao mesmo tempo: “Eu quero!” Quero que vocês 
saibam que ele era um homem de muita força, de muita saúde, 
muito corajoso e mais que tudo muito amigo de Jesus. Afinal eles 
eram primos. Ele, desde bebê, chamava a atenção de todo 
mundo. “Por quê? Perguntaram muitas vozes”. E Dona Joana 
explicava.

Primeiro porque os pais dele eram muito idosos. E já não 
podiam gerar filhos; eles já haviam se conformado achando que 
era vontade de Deus. Zacarias e Isabel  estavam sempre 
esperando tudo de Deus por isso permaneciam  em oração 
humilde e confiante. A vizinhança comentava: “Será que Deus se 
esqueceu dela? Coitada! Quer tanto ser mãe e já não pode mais. 
Passou o tempo, agora é esquecer esse assunto. Coitadinha!”  
Isabel notava o olhar de pena das vizinhas! E ficava triste.

Dona Joana falou: Então vou lançar o primeiro “corre-
corre”: VOCÊS, CRIANÇAS, TÊM DE DESCOBRIR o quê 
aconteceu de maravilhoso com esse casal. A resposta está  numa 
linda narração no evangelho segundo São Lucas capítulo 1 
versículos de 5 a 14 ( Lc 1,5-14).



     

O quarto é descobrir QUE MISSÃO DEUS PENSOU 
PARA JOÃO BATISTA. Vão encontrar essa resposta em vários 
textos bíblicos. Mas podem ir logo para o evangelho segundo 
São Mateus capítulo 11 versículo 10 (Mt 11,10) e em  Lc 3,4-6.

O quinto é vestir um menino do mesmo jeito que João 
se vestia, depois de adulto, dizer onde João ficou durante 
um tempo antes de começar sua missão  e o que ele comia. 
Procurem a resposta em Mt 3,4.

E o banho de piscina? Ah! Só vai haver banho de 
piscina se me trouxerem o nome do rio onde João batizava 
o povo que o procurava  e também trazer a pergunta que o 
povo fazia a João e a resposta de João. Isso vão encontrar 
em Lc 3,3 e em Lc 3,10-14.

O segundo “corre-corre” é 
descobrir  porque o pai de João 
ficou mudo ao saber que sua 
esposa ia gerar um filho. 
Procurem em Lc 1, 18-20.

O terceiro é descobrir 
quem avisou à Nossa Senhora, a 
jovem escolhida para ser a mãe 
do filho de Deus , que sua prima 
Isabel já estava  com 6 meses de 
gravidez? Lembrem-se de que 
naquele tempo não havia 
telefone. Alguém avisou. E foi no 
mesmo dia em que Maria de 
Nazaré foi escolhida para ser  a 
mãe de Jesus e disse o 
“SIM”.Procurem em Lc 1,36-37.



     

Quando o “corre-corre” acabar vamos fazer um teatrinho; 
nesse teatrinho vocês vão apresentar alguns momentos da vida 
de São João em cinco atos :

1º ato:  Zacarias estava no templo em oração a Deus e 
recebeu a visita do Arcanjo são Gabriel  lhe comunicando que sua 
esposa ia ter um filho Ele ficou na dúvida e por isso o Arcanjo 
disse que ele ficaria  mudo e só voltaria a falar quando o menino 
nascesse e ele dissesse o nome dado por Deus . O Arcanjo são 
Gabriel disse que o menino deveria chamar-se João.

2º ato: João, vestido com roupa feita de pele de camelo, foi 
para o deserto para rezar, escutar a voz de Deus e descobrir  
para qual missão Deus lhe escolhera.  Ele se lembrou do que lera 
na Biblia: Deus falando pela boca do profeta Isaías no capítulo 40 
versículo 3. Então João compreendeu: “Eu sou a voz que clama 
no deserto...” eu vou preparar o povo para receber Jesus que vem 
para nos salvar... Vou prepara os caminhos do Senhor.”

3º ato: João, às margens do rio Jordão, fala ao povo que 
todos devem deixar a vida de pecado, de maldade, deixar de 
praticar a violência, o roubo e tudo o que Deus não gosta. Só 
assim, poderão acolher a VIDA NOVA DE AMOR, JUSTIÇA E PAZ 
que Jesus nos traz.

4º ato: será o grande final : Jesus entra na fila para ser 
batizado e João diz: Não Senhor! Eu é que tenho de me ajoelhar 
e me deixar batizar pelo Senhor. E Jesus falou assim: João, me 
batize! Eu quero que todos aprendam a ser humildes. (Mt 3,13-
15).

5º ato: surge UM MENINO VESTIDO COMO JOÃO, UM 
MENINO VESTIDO COMO JESUS; Jesus entra na piscina, João 
o batiza.  No céu aparece o Espírito Santo sob a forma de uma 
pomba. A Então uma voz fala: “Tu és o meu filho muito amado; 
em ti ponho minha afeição”.



E vocês, crianças, estão de parabéns ! Cumpriram 
todas as tarefas do “corre – corre” para São João. Vamos  
para a festa!!!

Vozes gritam: Podemos entrar na piscina? Sim, grita 
Dona Joana.
Sabem por quê já podem entrar na piscina? Porque se 
saíram muito bem ao responderem as perguntas do “corre-
corre “ deste mês. Depois venham para o lanche:
Vamos comer alimentos feitos de milho: bolo de milho, 
espiga de milho assado, pamonha, canjica, mingau de 
milho... e gritar “VIVA SÃO JOÃO!”

A maiorzinha de todas chega para dona Joana e lhe 
entrega seu trabalho escrito em que ela apresenta as frases 
que saíram da boca de são João e que a encantaram:

“Eis aquele de quem eu disse: O que vem depois de 
mim é maior do que eu, porque existia antes de mim.” Jo 
1,15

João, avistando Jesus 
que ia passando disse: “Eis 
o cordeiro de Deus .”

“Eu vos batizo com 
água, em sinal de 
penitência, mas aquele que 
virá depois de mim é mais 
poderoso do que eu e nem 
sou digno de carregar seus 
sapatos.” Mt 3,11.

Dona Joana percebeu 
que essa garota havia 
compreendido realmente 
qual a missão de João e o 
quanto São João amava e 
respeitava Jesus, o filho de 
Deus. Abraçou-a com 
carinho e lhe deu um beijo.
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