
É mesmo, 
é o dia perfeito 

para visitarmos os 
nossos amigos!  

Você sabia que 
cada dia podemos 
mostrar um 
pouquinho do 
amor de Jesus 
a alguém? Jesus 
enche o nosso 
coração com o Seu 
amor e interesse 
por nós, e então 
nós podemos 
compartilhar essa 
alegria com os 
outros.

Que dia 
maravilhoso!

Um Raio de Luz



Existem muitas formas 
de mostrarmos o 
amor de Jesus pelos 
outros.  Podemos 
achar que tem que 
ser uma coisa muito 
grande, porque Jesus 
é... bem, Ele é Jesus. 
Ele é o Deus de todo 
o universo. Mas Jesus 
fica igualmente feliz 
quando mostramos o 
Seu amor através das 
pequenas coisas que 
fazemos durante o dia, 
que levam um pouco 
de felicidade e alegria 
à vida dos outros.

Que ótima ideia!  
Quando voltarmos para 

casa, podemos parar 
no lugar das flores e 

encontrar algo para ela. 
Vai ficar muito feliz.

Vocês são a luz do 
mundo. Assim também a 
luz de vocês deve brilhar 
para que os outros vejam 
as coisas boas que vocês 
fazem e louvem o Pai de 
vocês, que está no céu. 
(Mateus 5:14,16 NTLH)

Parque do Lago 

Que flores lindas! 
Podemos pegar algumas 
flores para a vovó hoje? 

Ela fica muito feliz 
quando recebe 

flores.



Uma forma como as pessoas 
veem o amor e amabilidade de 
Jesus através de nós é pelas 
nossas ações e palavras.

Ôi Sr. e Sra. Silva. 
Que legal ver vocês 

hoje.

Ôi Lilian. Ôi 
Damião. 

Ôi!

Prazer em 
vê-lo. 



Quando tomamos tempo para 
pensar em alguém e o que 
fará essa pessoa feliz, estamos 
espalhando um pouquinho do 
amor de Deus ao fazer essa 
pessoa sentir-se especial tanto 
para  nós como para Deus.

Todo mundo gosta de 
sentir amor e interesse. 

Fiquei tão feliz de 
podermos ver vocês 

hoje. Fiquei esperando a 
semana inteira.

Eu também. 
Trouxe a minha 

bola para jogarmos 
futebol.  

Qual é o 
seu nome? Caracol do 

Vento.



A Bíblia diz que quando mostramos o 
amor e interesse de Deus pelos outros, 
somos como luzes que iluminam o 
mundo ao nosso redor. As pessoas veem 
o amor de Deus brilhar através de nós, 
e isso as faz sentirem-se felizes, amadas 
e cuidadas.

Espero que 
o seu pai esteja 

sentindo-se melhor, 
Jorge. 

Hoje eu encontrei 
um livro que acho 

que você vai gostar 
de ler. 

Obrigado 
Lilian. Fico 

feliz. 

Está melhorando. 
Mas ainda vai demorar um 
pouco até se restabelecer 

completamente.

Por que não 
oramos por ele?



Nossas orações são um presente maravilhoso 
que podemos dar aos outros para lembrá-los 
que Deus os ama e se preocupa com eles. 

Por favor, 
continue curando 
o avô do Damião.



Os pequenos gestos de 
amabilidade que fazemos 
pelos outros são um lindo 
exemplo do amor de Jesus 
em nós. Dá um brilho 
especial de felicidade 
ao seu dia e os faz sentir 
aconchegados e amados.

Obrigada por 
orarem pelo pai de Jorge. 

Foi muito importante 
para nós.

Se você 
quiser, pode ficar com 

o livro até terminar 
de lê-lo.

Obrigado, 
Lilian. 

Sim. São 
todos muito 

ativos!
Então 

essa é a sua 
família?
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Pequenos gestos de 
amabilidade é o que 
tornam o mundo um 
lugar melhor e lembram 
as pessoas de Jesus. Nós 
podemos ser um raio de 
luz para Jesus mostrando 
o Seu amor e interesse 
pelos outros.

O que podemos fazer para 
levar um pouco de brilho 
e alegria à vida e coração 
das pessoas à nossa volta? 

Você gostaria de 
ser um lindo raio 
de luz para Mim? 


