
No 

Jardim Seja  
uma Luz

Não é incrível a  
variedade de flores, arbustos 
e árvores que existem? São 

muitas as cores, formas, 
fragrâncias e tamanhos. 

Eu adoro 
margaridas!



Na natureza, tem variedades de plantas que 
precisam umas das outras e trabalham 

juntas. Algumas proporcionam sombra, 
ao passo que outras protegem as mais 

fracas de insetos e roedores. 

As flores das plantas não só 
são lindas, mas também são 
importantes para a formação das 
sementes delas. As flores atraem 
as abelhas e estas por sua vez 
polinizam as plantas. 

A polinização possibilita 
a flor ou planta produzir 
sementes, ao adicionar 
ou levar pólen para 
diferentes partes  
da flor. 

As abelhas 

também usam 

o néctar da flor 

para fazer mel. 

Hmmm! Onde 
estão aquelas 

plantas 
deliciosas? 
Parece que 

não as consigo 
encontrar mais!

Obrigada, 
querido carvalho. 

Não podemos 
pegar muito sol!

Hihihi!  
Obrigada por nos 

esconder. 

Como  
está a sua 

familiazinha?

Muito melhor  
agora que você nos 

visitou, abelha!



Cada planta criada por Deus é impar e tem o seu lugar 
no mundo maravilhoso que nos rodeia. E cada uma 
também tem um propósito específico, quer seja para 
suprir alimento, abrigo, cura, ou até mesmo embelezar 
o mundo. 

E cada pessoa é  
igualmente especial  
– criada por Deus de uma forma impar.

A natureza glorifica Deus; é um testemunho da obra das Suas mãos. 



Do mesmo jeito que as plantas crescem quando são plantadas 
em bom solo e bem cuidadas, nós também crescemos em espírito 
quando o nosso coração é plantado na boa terra da Palavra de 
Deus. Fazemos isso aprendendo com a Palavra e tornando ela parte 
do nosso ser. 

A Palavra de Deus!

Deus preenche  
nossa vida de bondade. 
Quando estamos em 
harmonia com Ele e uns 
com os outros, Ele  
pode abençoar a  
nossa vida. 



Nós podemos trabalhar juntos e nos 
ajudarmos uns aos outros. Isso trás 
harmonia e alegria à nossa vida.

Você gostaria de me 
ajudar a preparar a festa 

do nosso jardim? 

Trabalhar juntos  
é divertido. 

Juntos podemos  
tornar este jardim ainda 

mais bonito.

Eu também estou 
ajudando!

Sim, claro!

O jardim está 
incrível!

Nós somos  
uma boa equipe 

de trabalho.

E bem na hora 
para recebermos 

os visitantes!

 Este jardim está 
deslumbrante!

E que  
crianças mais 

prestativas!
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Nós podemos ser uma luz para os outros se 
permitirmos que as nossas ações reflitam o espírito 
de Deus dentro de nós. Nossas ações amáveis 
são para os outros um exemplo da amabilidade e 
amor de Jesus. 

Estou impressionado  
de ver seus filhos trabalharem 

tão bem juntos. 

Jesus nos ajudou  
a fazer tudo isto!

E a trabalharmos  
juntos!

Gostamos  
de fazer jardinagem  

juntos. Aceita um  
pedaço de  

bolo?

“Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal 
forma que, ao verem as boas obras de vocês, elas 
deem glória ao Pai que está no céu.” (Mateus 5:16 VFL).

Bem-vindos à  
festa do nosso jardim! 

Estamos felizes por 
terem vindo.
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