
     Imagine, 
     Imagine, escreva,escreva,  desenhedesenhe,,  crie,crie, destrua destrua........

Submerso na Bíblia

Preencha este 
livro com 
coisas do 
seu enorme 
cééérebrooo!

Ei, como todas essas coisas foram parar no oceano?

Unidade 1Unidade 1

Para pré-adolescentes 
super descolados
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Se você encontrar este livro, por 

favor escreva uma mensagem legal

¡Brrrrr!

e depois me devolva. Obrigado!

A leitura não autorizada deste livro 

pode resultar ou não em..

?

¡Roawrr!

Submerso na Bíblia
Unidade 1
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Eu sou bem melhor em

do que a maioria das pessoas

Eu queria que minha 
Bíblia automaticamente

que minha 
Bíblia automaticamente

O que você lê?

     Quadrinhos

     Livros

     Posts do Facebook

     Bíblia

Minha 
foto

Eu s

Desenhe sua digital

Cole 
alguma 
coisa do 
seu bolso 

ou mochila 

aqui.

Suas iniciais:

1 Timóteo 4:I2

Ngm o despreze plo 
fato d vc cr 
jovm, mas cja 1 
ex. p/ os fieis 
na palavra, no 
procdimento, no   , 
na feh e na purza.

Nova mensagem ~Deus

C
ol

oq
ue

 s
ua

 id
ad

e 
aq

ui

1
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Não

Posso jogar 
futebol no jardim?

Se você fosse o Rei Xerxes ou a 
Rainha Ester, quais salas você 
adicionaria ao palácio?

Mas eu sou o rei!

criancassaoimportantes.com / Recursos para ministérios com crianças, currículos de Escola Dominical e de Escola Bíblica de Férias (EBF) para igrejas e professores.



Ester 4:14

C vc fikr klada 
nesta hra, socorro e 
livramnto surgiraum 
d otra part p/ os 
judeus, mas vc e 
a famlia d seu pai 
morreraum.

Qm sab c ñ foi 
p/ 1 momnto cmo 
est q vc xegou a 
posiçaum d rainha?

Nova mensagem ~Deus

Acho que estou 
perdida. Alguém 
viu meu armário 
de sapatos?

Desenhe sua própria coroa. Ela é
 cl

ás
si

ca
 o

u 
é 

es
tr

an
ha

?
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Ele es
tará lá? Eu não sei. Como você sabe que isso aconteceu?

O que foi aquilo? Quem falou isso? Ela estará lá? Eu não acho que aquilo aconteceu
 mesm

o.

Ele es
tará lá? Eu não sei. Eu não acho que aquilo a tece  esmo.

Ele estará lá? Eu não sei. Como você sabe que isso aconteceu?

O que foi aquilo? Quem falou isso? Ela estará lá? Eu não acho que aquilo aconteceu mesmo.

O que foi aquilo? Quem disso aquilo? Ela estará lá? Eu não sei. Eu não acho que aquilo acontece
u mesm

o.

O que você  
pensa quando 
vê  estes 
rumores?
Escreva a primeira coisa 
que vier na sua mente 
incrivelmente brilhante. Pode 
ser uma palavra, uma frase, 
um versículo da Bíblia, 
ou uma história bem 
curtinha.

Ele/ela trapaceou

Unhas do pé

Você acredita que isso aconteceu?

Todo mundo odeia

Cabelo bagunçado

ommommomm
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Rumores são como Esta é a sua coleção de lixo. Esvazie sua mochila ou 
bolsa e cole as coisas aqui.  Troco, bilhete de cinema, 
papel de bala, algodão, chiclete, adesivos, etc. Quanto 
mais estranho, melhor.LiXo.

Provérbios 26:20

Nova mensagem ~Deus

100 lenha a foguera 
c apaga; 100 o 
kluniador morre a 
contnda.

D
esenhe o  que você preferiria te

r nos seus bolsos

3
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Qual problema você consegue imaginar em que você poderia ser o su-
per-herói? Circule o problema para você resolver como o herói.  VOCÊ 
CONSEGUE DEMONSTRAR COMPAIXÃO?

Uau. Ele 
entrou na 

zona de perigo 
Ele precisa de 

ajuda!

Eu não sei 
se ela vai 
conseguir!
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Efésios 4:32

Nova mensagem ~Deus

Cjam bondosos e 
compacivos uns p/ c/ 
os otros, perdoando-c 
mutuament, acim cmo 
Deus perdoou vo6 em 
Cristo.

4
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O que os 
alienígenas 
encontrariam sobre 
Deus se eles 
olhassem 
seu 
cérebro?  

(Não se preocupe, 
não vai doer.)

Deus é:

     Bondoso

     Malvado

     Sei não

Meu cérebro revelaria questões sobre:    A criação do universo    Uma ideia para um novo chocolate     Milagres que eu sei que aconteceram     Outros: __________________

Céééérebrooo
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A primeira memória 
DE TODAS de Deus

A coisa em que eu mais 

penso quando estou 

pensando em Deus é:

Analisando...

Isaías 62: 1

Nova mensagem ~Deus

Por amor d Siaum 
eu ñ socgarei, por 
amor d Jerusalém ñ 
desknsarei enqto 
a sua justiça ñ 
resplandcr cmo a 
alvorada, e a sua 
salvaçaum, cmo as 
xamas d uma toxa.

5
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Não reagir aos valentões  pode ser difícil. Isso 

pode fazer o seu ESTÔMAGO
Falando de seu 

estômago, o que você 

colocou nele ontem?

Agora desenhe tudo isso na ordem 
em que entrou.  (Ou tudo misturado se você 
tiver encontrado um valentão nesta semana.)

começar a
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Blargh Blorgh 
Blurrrrrrrgle 

garanurguglurmph 

Provérbios 17:28

Nova mensagem ~Deus

Ateh o insnsato 
paçarah por sábio, 
c fikr queto, e, c 
contivr a língua, 
parecerah q tm 
dicernimnto.

Seu 

estôm
ago

6
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Você será uma espetacular...

Quando você obedecer a 
Deus e usar seus talentos 
para Ele.

Desenhe uma   
imagem da 

versão famosa de 
você e escreva 

sobre o porquê você 
é famoso como, 

por exemplo, por 
ter defendido uma 

pessoa que você 
nem conhecia de 

um VALENTÃO.  
Inclua onde você 

mora, seus hobbies e 
sua coragem.
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Mateus 28:19-20a

Nova mensagem ~Deus

Portanto, vaum e 
façam dicipulos d 
tdas as nações, 
batizando-os em 
nome do Pai e do 
Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os 
a obdcr a td o q eu 
lhes ordnei...

Hidden 
Talents

Talentos 
Secretos

D
es

en
he

 se
u 

ta
le

nt
o 

m
ais

 e
st

ra
nh

o.

Chame um amigo e peça para ele 
contar quanto tempo você consegue 
segurar a respiração.

Faça uma competição de jogo do 
sério. Quem ganhou?

Quem fez a cara mais engraçada?

Algum de vocês consegue mexer as orelhas? E o nariz? Algum 
de vocês consegue dobrar os dedos de uma maneira estranha?

Agora conte o tempo do seu amigo.

Hidden

{
{
{
{

{
{
{
{

Seu tempo

Tempo do amigo

Hehehe! 
He’ll never 
fi nd me.

Bônus: você ou seu 
amigo conseguem 
ler isto?

Psiu! Aqui! Você 
viu meu refl exo?? 
Acho que o perdi 
em algum lugar.

7
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Você merece muito um  PRÊMIO!!
Escreva coisas em que você é bom, como digitar rápido, mais forte na luta de braço, fazer as tarefas 

rápido, melhor imitador de barulho de animal. Escreva nestes troféus as coisas em que você é demais.
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E este 
BAITA 
troféu...
É para aqueles que realizam 
atos nobres, por exemplo, 
proteger alguém.
Se você protegeu alguém ou 
alguma coisa, coloque seu 
nome ali.
(Ou planeje proteger alguém e 
coloque seu nome ali).

Salve o peixe 

do gato!!!

Salve a criança 
do valentão!

Salve o diário da sua irmã!

Salve o avestruz 
do aspargo 
gigante!! ???

Apocalipse 12:11

Nova mensagem ~Deus

Eles o vnceraum pelo 
sangue do Cordero 
e pela palavra do 
testmunho q deram; 
diante da mort, ñ 
amaram a própria 
vda.

Para:

Por um ato nobre

8
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Aaai!!!

E o 
vencedor 

é...

Quem tem a 
história mais  

DDOLOROSA?SA? 
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Atos 1:8

Nova mensagem ~Deus

Mas recberaum pder 
qndo o Spírito 
Santo dcer sobre 
vo6, e seraum 
minhas testmunhas 
em Jerusalem, em 
tda a Judeia e 
Samaria, e ateh os 
confins da terra.

Quais destes você sentiu? 
Quais destes seus amigos 
sentiram?
• Galo na cabeça
• Dedo do pé quebrado
• Dedo da mão quebrado
• Unha quebrada
• Braço quebrado
• Perna quebrada
• Coração quebrado
• Nariz quebrado
• Mandíbula quebrada
• Clavícula quebrada 

(hein?)
• Costela quebrada
• Corte de papel
• Hematoma
• Bater o dedão
• Lábio cortado
• Cutícula arrancada

• Puxão de cabelo
• Dedo esmagado
• Pé esmagado
• Mordida de 

cachorro
• Mordida de gato
• Picada de 

mosquito
• Mordida de hamster
• Mordida de aranha
• Mordida de 

tubarão
• Mordida de 

elefante
• Mordida de 

criancinha
• Picada de cobra
• Picada de abelha
• Queimadura de água-viva
• Picada de 

escorpião

• Picada de raia
• Empalado por uma lança 

dos Filisteus
• Comido por um peixe 

pescador
• Acidente de bicicleta
• Acidente de skate
• Acidente de patinete
• Chibatada de um dono de 

escravos do Egito
• Acidente em uma 

manobra maluca 
• Acidente de surf
• Lábio inchado
• Cotovelo arranhado
• Dedada no olho
• Outros:
• _____________

Sabia que isso 
ia acontecer

9
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Este Este super espião super espião   
espiou você o dia espiou você o dia 

todo ontem. O todo ontem. O 
que ele vai que ele vai 
contar quando contar quando 

chegar no quartel chegar no quartel 
general?general?

Você Você 
conseguiu conseguiu 

nãonão  
revidarrevidar  

alguma coisa alguma coisa 
esta semana?esta semana?

Cuidado com 
seus insetos 
e suas outras 
bugigangas!

Clac! Agente 
A14 você me 
ouve? Iniciando 
sequência 
de resposta 
completa...
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Apocalipse 3:11

Nova mensagem ~Deus

Retnha oq vc tm, 
para q ngm tome a 
sua coroa.

6:47 :6:47 :

10:52:10:52:

13:36:13:36:

16:21:16:21:

19:18:19:18:

22:29:22:29:

Crie sua própria 
bugiganga de 
alta tecnologia:

Vnho em brev!

10
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 2 Timóteo 2:22

Nova mensagem ~Deus

Ei! Porque o 
versículo está 
na esquerda?

Que coisas são 

essas hein?

Você conseguiu se controlar e 

deixar para lá?

 Sim, não deixei isso me incomodar.

 Não, eu guardei rancor por causa

                     
                disso por dias. 

Qual foi a última situação em que você se retirou?

Qual seria o seu nome de super-herói? 

Já teve alguma coisa roubada?

Escola matinalEscola a tardeHã?

Pizza
Tacos
Arroz
Feijão

Hambúrgueres
Coxinha
Galinha Caipira
Outros: _______

Chorar na frente 

das pessoas é

    Tão embaraçoso !!

    Tudo bem, quem se importa?  

    Sei lá, nunca fi z isso
.

    Eles nem sabem.

    Pff! Eu choro 

       quando quiser.

Fuja dos dsejos 
malignos da juvntude 
e siga a justiça, 
a feh, o e a paz, 
juntamnte c/ os q, 
de S2 puro, invocam 
o Senhor. 
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No
ta 

pa
ra 

me
u f

utu
ro

 e
u

As
sin

ad
o,

N
ão toque nesse lado ainda.

N
ão toque nesse lado ainda.

Desenhe ou cole Desenhe ou cole 
suas coisas suas coisas 
favoritas aqui.favoritas aqui.
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Mateus 6:15

Nova mensagem ~Deus

Mas c ñ perdoarem 
uns aos otros, o 
Pai clestial ñ lhes 
perdoarah as ofnsas.

Hoje é muito especial, porque você Hoje é muito especial, porque você 
pode rasgar uma página. Uhul! pode rasgar uma página. Uhul! 

Que tipo de coisas você está disposto a perdoar hoje?
    Meu gato/cachorro que solta pelos em todo lugar
    Meu irmão por... TUDO!!!!!
    Meu professor que não demonstra compaixão por mim.
    Meu lápis que sempre quebra (ou caneta que nunca funciona
    O mau tempo que estragou o jogo.
    A criança da escola que disse algo que me magoou.
    Meu chocolate que caiu na areia (em um dia ruim)
    A mancha que não saiu da minha camiseta favorita
    Meu cachorro / gato que lambeu dentro do meu nariz
    O mosquito que não me deixava dormir
    A calçada em que sempre bato o dedo
    Minha mãe quando ela não me dá atenção sufi ciente
    Meu pai quando ele não me escuta
    O chiclete que perde o sabor rápido demais

RRRRiiiiipppppp!

?

              Faça uma linha a partir
 de c

ad
a s

itu
aç

ão
, li

ga
nd

o 
no

 d
es

en
ho

 d
e 

co
m

o 
vo

cê
 s

e 
se

nt
e.
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O que está lá fora para te pegar?
...ou o que você acha que 
está lá fora para te pegar?

Au
la 

de
 m

at
em

át
ic

a, 
ve

ge
ta

is 
ve

rde
s, 

o 
tê

ni
s d

o m
eu irmão, aquela criança da escolha...
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Mateus 10:32-33

Nova mensagem ~Deus

Mas aqle q me negar 
diant dos homens, 
eu tbm o negarei 
diant do meu Pai q 
estah nos ceus.

Qm, pois, me confeçar 
diante dos homens, 
eu tbm o confeçarei 
diante do meu Pai q 
estah nos ceus.  

Se você fosse um animal, que animal você seria e porquê?

Agora desenhe você como se fosse esse animal. Não esqueça de desenhar o habitat certo!

(Ou desenhe você mesmo com uma combinação de braços, pernas, qualquer coisa de vários 
animais e se ponha em outro planeta ou coisa parecida. Quanto mais estranho, melhor!)
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Submerso na Bíblia
Guarde este

Porque eles vão implorar para ler 
quando você fi car famoso por fazer 

coisas legais por Deus!

As Crianças são Importantes
www.CriancasSaoImportantes.com
Para mais informações, entre em contato conosco em:
contato@criancassaoimportantes.com  
ou 01-52-592-924-9041    Impresso no MéxicoPre-adolescentes 

Sub 1 Português
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