
Férias Com Jesus 
“Para onde poderia eu escapar do teu 
Espírito? Para onde poderia fugir da 
tua presença? Se eu subir aos céus, 
lá estás; se eu fizer a minha cama na 
sepultura, também lá estás. Se eu subir 
com as asas da alvorada e morar na 
extremidade do mar, mesmo ali a tua 
mão direita me guiará e me susterá” 
(Salmo 139:7–10 NVI).

Apesar de não  
Me ver, Eu estou sempre 

com você e anseio  
poder ajudar.



É claro que se trata de uma história imaginária, mas leia, desfrute e entenda que 
do mesmo jeito que Jesus estava com a família desta história, Ele também está 

bem aí ao seu lado e presente em tudo que você faz!

Bom dia, Bibi!  
Você é um dorminhoco  

e tanto!

Vou sentir  
falta do Bibi!

O meu amigo  
Alfredo disse que  

virá ver você todos  
os dias.

Mas como  
vou me divertir sem  

a Gracinha?

A tia Júlia  
acabou de ligar. Sua  

prima Gracinha torceu o  
tornozelo e não vai poder 

vir conosco.  

Vou alimentar meu  
coelho mais uma vez antes 

de irmos embora.

 Iupiii! Hoje é o  
primeiro dia de nossas 

férias na praia!



“’Sou eu apenas um Deus de perto’, pergunta o Senhor, ‘e não também um Deus de longe? 
Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja?’, pergunta o Senhor. 

‘Não sou eu aquele que enche os céus e a terra?’”, 
pergunta o Senhor. (Jeremias 23:23–24 NVI).

Já estou com  
saudades do Bibi.  

Oi, Jaime e Sílvia!  
Estava ansiando por 

fazermos esta viagem 
juntos!

Jesus, Você também  
pode cuidar da Gracinha  

e do Bibi, apesar de  
estar com a gente?

Jesus, Você  
vem com a  

gente?

Claro! Estou  
sempre com  

vocês. 

Posso, também  
estou cuidando muito  

bem dos seus  
amigos!

Quem dera  
que a Gracinha estivesse 

conosco.



Foi neste hotel  
que reservamos  
nossos quartos. 

 E agora? Onde  
vamos ficar? Temos que 

voltar para casa? 

Bom dia.  
Posso  
ajudar?

Tem algum erro. Não 
temos nenhuma reserva 
no seu nome. E estamos 

lotados.

Eu o instruirei e o  
ensinarei no caminho que você 
deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você” (Salmo 
32:8 NVI).



Tem outros hotéis  
legais onde podemos  

procurar.

Estou ansioso  
para suprir tudo que  

precisam, inclusive um  
lugar bem legal onde  

ficarem durante  
as férias.

É normal termos  
que enfrentar desafios,  

mas sempre podemos contar 
com Você, Jesus. Que  
Você vai nos ajudar.Tem um hotel na  

outra extremidade da  
praia. Talvez eles  
tenham quartos.

“Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por 
diversas provações, pois vocês sabem que 
a prova da sua fé produz perseverança. E 
a perseverança deve ter ação completa, 
a fim de que vocês sejam maduros e ínte-
gros, sem lhes faltar coisa alguma” (Tiago 
1:2–4 NVI).



“Estas são as minhas instruções: ore muito 
pelos outros; suplique a misericórdia de Deus 
sobre eles; dê graças por tudo quanto Ele 
fizer por eles” (1 Timóteo 2:1, NTLH).

Como viram hoje,  
não precisam ficar 

preocupados, porque  
Eu vou ajudá-los.  

(Ver Isaías 41:13.)

Abençoe o papai e a 
mamãe por nos trazerem 
nesta viagem. E por favor, 
ajude o Bibi e estar feliz 

com o Alfredo.

E ajude a Gracinha a 
encontrar coisas legais 
para fazer e não ficar 

desapontada demais por 
não ter vindo conosco.

Obrigado, Jesus,  
por nos ajudar a encontrar 

este hotel tão legal.”

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/41/13+


Quando forem  
dormir, podem fazer  
a oração do salmista  

Davi. 

Qual é?

“Em paz me deitarei  
e dormirei, pois somente tu, 

Senhor, me guardas  
em segurança.”  

(Salmo 4:8 NVT).

Oh, Jesus, Você  
cuida de nós quando estamos 
acordados e quando estamos 

dormindo. Te amo!



“Deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias” (1 Tessalonicenses 5:18 VFL).

Água, sol, 
areia, lanches 
gostosos, e 
agora chuva!

Obrigada, 
Jesus, por  

tudo!

No dia seguinte na praia.



Eu estou sempre 
trabalhando em seu favor, 
mesmo quando não estão 

vendo. Como no dia em 
que você conheceu o 

Henrique. Essa amizade é 
um presente que  

Eu lhe dei.

Oi, meu nome é  
Henrique! Quando a 

chuva parar você gostaria 
de brincar de bodysurf 

comigo?

Claro que sim!  
Eu sou Jaime.

Para mim vai ser  
a primeira vez. Você  

me ensina?

Foi muito divertido! 
Podemos nos encontrar 

amanhã de novo!



Oi, Gracinha. 
Como está?

Gostaria 
muito de estar 
brincando com 

vocês!

Sabe de uma coisa? 
Jesus veio com a gente 

aqui para a praia! É 
divertido ter Ele  

com a gente.

E Ele disse que 
também está aí  

com você!

Oh, não tinha pensado 
nisso. Que Jesus está 

aqui comigo. Isso é muito 
encorajador!



Pensem em 
todas as coisas 
que Eu fiz com 

vocês hoje.

Eu os protegi e lhes dei um tempo 
muito divertido nadando.

Eu lhes dei o lindo pôr-do-sol 
que você gostou de ver.

As refeições gostosas 
que comeram.

Vamos fazer 
uma corrida? 

 Peixe 
fresco. Que 

delícia!

Que cores 
lindas! Vamos fazer uma 

lista de todas as 
coisas que Jesus fez 

conosco hoje!
E podemos Lhe 
agradecer por 

cada uma!
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“Eu nunca o deixarei; Eu jamais o abandonarei” (Hebreus 13:5 VFL).

De que formas você percebeu 
que Jesus está com você hoje?

Foram as 
melhores férias 
que eu já tive! Isso é porque 

Jesus veio 
conosco!

E podem ter a  
certeza, crianças, que 
Eu estou sempre com 

Vocês, mesmo quando não 
conseguem Me ver.

https://mywonderstudio.com

