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Agosto 2018: Histórias e Diversão 
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Cada mês, “Histórias e Diversão” apresentará várias das histórias mais amadas postadas anteriormente no Meu Estúdio Maravilhoso. No 
decorrer do mês, leia as histórias listadas e use as perguntas para despertar o interesse das crianças.

•   “Cachorro Quente”
o Por que Miguel deu um cachorro quente para a mulher?o O que deixou o vendedor de cachorro quente impressionado?o Quando Miguel orou pela mulher, o que ele pediu?

•   “Fazendo o Papel de Deus”

o Mencione algo que a mãe disse 

que mostrava que Jesus cuidava 

delas.

o Custava muito para Helen fazer 

coisas amáveis?

o Que atributo de Deus Helen se 

esforçou por praticar?

•   “O Chefe Egoísta”
o Onde é que o chefe cavou um poço?
o Que barulho fez o balde quando bateu no 

fundo do poço?
o Em que parte da história o poço só dava 

água à noite?
o Procure Apocalipse 22:17 e João 10:13–14. 

•  “A Loaf of Bread” (O Pão)o O que tinha Jeanette que causava inveja a Henry?
o Henry escutou Jeanette falar com quem?
o Como Deus respondeu quando Jeanette orou pedindo pão?

•   “O Focinho do Camelo”

o O que o condutor de camelos usou 

para bater no focinho do camelo?

o Verdadeiro ou Falso: O camelo ficou 

feliz de só esquentar o focinho.

o Quando é que o condutor de camelos 

deveria ter parado o camelo?

o Assista também “Video: The Camel’s 

Nose” (Vídeo: O Focinho do Camelo) 

•   Associe os temas com uma ou mais destas histórias:

a Avareza
a Generosidade
a Amabilidade
a Egoísmo
a Provisão
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