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Educar por Princípios pressupõe 
Abordagem Tutorial 

que trocando em miúdos é DISCIPULAR. 
Significa que para ensinar nessa abordagem precisamos investir tempo de estu-

do, encarando o papel de mestre e de tutor como pais e como professores. 
 

Sete Semanas com os Sete Princípios é um material preparado para dar a você 
pai, esta oportunidade incrível de ser tutor de seu filho, professor dele, enquan-

to juntos descobrem oportunidades maravilhosas de crescer e agradar a Deus 
fundamentados em Sua Palavra. 

 
Você tem liberdade de usar o material como quiser e como tiver tempo para 

fazê-lo, mas a proposta é que durante sete semanas, você estude os princípios 
com seus filhos, meditando, conversando, pesquisando juntos. As atividades são 

divididas por dia, e cada dia você precisa investir apenas um tempo pequeno 
para o exercício proposto. Tenho certeza que ao final do tempo de estudos, você 
sairá mais convicto de alguns pilares dessa abordagem educacional tão preciosa. 

 
O material é idealizado para pais usarem com filhos crianças em idade escolar, 

mas pode ser perfeitamente adaptado para uma atividade acadêmica e também 
em aulas na igreja, especialmente aulas virtuais.  

 
Você quer conhecer melhor os princípios? Quer investir tempo na vida de seu 
filho e discipulá-lo de modo que ele tenha uma mente renovada, uma cosmo-
visão cristã bíblica e viva, integralmente, os valores de Deus, ? Mãos à obra. 

Coloque na agenda, separe um tempo e estude o material. No futuro, se desejar 
compartilhar conosco, ficaremos muito alegres em receber seu testemunho de 

como foi aplicar esses ensinos em sua vida e em sua família. 
 

Em Cristo, 
André de Souza Lima
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez.” (João 1.3)

Quem é “ele” nesse versículo?

O princípio da Individualidade ensina que tudo o que existe depende de 

“Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? — diz o S�����; porventura, 
não encho eu os céus e a terra? — diz o S�����.” (Jeremias 23.24) 

O versículo mostra uma qualidade de Deus, nosso Senhor. Você pode dizer qual é?

“Grande é o Senhor nosso e mui poderoso; o seu entendimento não se pode medir.” (Salmo 147.5) 

Reti re deste versículo dois substanti vos (palavra que marca a individualidade de um ser, dá nome 
para ele) e dois adjeti vos (palavra que da qualidade às pessoas e coisas).

Substanti vo: 

Substanti vo: 

Adjeti vo: 

Adjeti vo: 

1º
DIA
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entendendo o princípio
Deus é único, não há outro como Ele. O Senhor criou cada ser, cada coisa com característi cas únicas. 
Alguns aspectos na criação mostram isso. Desenhe ou recorte de revistas ou pesquise em sites da 
internet, fi guras que ilustram estas peças da criação de Deus.

Floco de neve Impressão digital

Listras da zebra Pintas da onça

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

“Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão prepa-
rou para que andássemos nelas.” (Efésios 2.10) 

Você viu que presente de Deus? Somos FEITURA Dele. 

O dicionário Aulete diz que feitura quer dizer:

O que foi feito; obra; trabalho.
Que privilégio temos de ser feitura, obra, trabalho de Deus!

Você tem característi cas especiais que, como obra de Deus, Ele deu a você. Para fazer uma lista 
dessas característi cas você precisa usar substanti vos e adjeti vos. Então siga o exemplo e complete 
a lista:

Olhos azuis, mente criati va...

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

Será que encontramos este princípios em vários assuntos que estudamos? Que tal ver os desafi os a 
seguir e descobri isso?

Geografi a – Estudamos o cenário que Deus preparou para sua criação. Olhe o mapa-múndi e escreva 
o o nome de alguns países e dos conti nentes.

4º
DIA
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Como você sabe que cada país é diferente? Observe estas fotos e responda nas linhas a seguir.
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Você estuda inglês? Veja, em inglês, o versículo que já lemos.

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works…” (Ephesians 2:10) 

Você é capaz de dizer qual é a palavra feitura? Circule essa palavra no versículo

E matemática? Cada número é diferente não é mesmo? Observe os produtos dentro do quadrado e 
faça uma lista de compras, mas você só pode ter a quantidade de 10 produtos.

Agora escolha três produtos e escreva 3 características de cada um.
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Escolha uma pessoa da sua família e faça um desenho dela aqui. Depois escreva por que ela é 
importante.

5º
DIA
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma 
uma cidade.” (Provérbios 16.32) 

“Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.” 
(Provérbios 25.28) 

Que tal usar a imaginação para entender esse versículo? Vamos desenhar?

Desenhe uma pessoa longânima, paciente no quadro 1 e um herói de guerra no quadro 2.

1 2

Qual a diferença entre o longânimo e o herói?

E o segundo versículo? Na Anti guidade, as cidades eram cercadas por muros, veja a foto. Se elas não 
ti vessem muro, seriam invadidas e destruídas. O mesmo acontece com quem não tem autogoverno, 
a falta de controle traz consequências ruins. Leia os exemplos a seguir e responda o que se pede.

Pedro gritou com seu irmão porque pegou um brinquedo sem pedir. O que você acha que o irmão 
de Pedro senti u? E se ele agisse diferente?

1º
DIA
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entendendo o princípio
Vamos conti nuar estudando o princípio. Veja o gráfi co a seguir:

Interno Externo

Controle do pensamento e das emoções Palavras doces e gestos que abençoam 
o próximo

Pedro senti u muita raiva Palavras maldosas e às vezes briga

Se Pedro ti vesse controlado a raiva 
no coração...

Você pode agora pensar em outro exemplo? Vamos imaginar Paulo e Cristi na. Crie uma situação em 
que eles exercitam autogoverno. Faça como o exemplo de Pedro.

2º
DIA
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O caráter de Pedro e Cristina

Interno Externo
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rela cionando à vida pessoal

“... o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fi delidade, man-
sidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.” (Gálatas 5.22–23) 

Nesse versículo, qual palavra tem o mesmo signifi cado de autogoverno?

Esta é uma lista de qualidades que devemos desenvolver no coração e para ter cada uma delas é 
preciso autogoverno. Você precisa decidir que elas estarão presentes em sua vida. Cada uma delas 
também tem algo contrário, isto é, se você não decidir ter isso em sua vida, outra coisa virá. Essas 
palavras são chamadas de antônimos, o contrário do que está no versículo. Vamos fazer um exercício 
e encontrar os antônimos delas?

Palavra (com autogoverno) Antônimo (sem autogoverno)

Amor Ódio

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

A História mostra muitos exemplos de pessoas bem governadas e outras desgovernadas. Leia as 
frases sobre cada uma delas e depois responda: Ela é exemplo de autogoverno? Por quê?

Abraão era um velhinho quando Deus mandou que ele e sua família mudassem de cidade. Ele obe-
deceu!

Moisés teve autogoverno a vida toda, enquanto peregrinou no deserto com o povo. No fi nal da vida, 
ele perdeu o controle e desobedeceu a Deus.

Hamã era um funcionário do Rei da Pérsia, ti nha seu cargo e dinheiro, mas não fi cou contente, e por 
causa de ódio e inveja planejou o mal dos outros.

Dom Pedro II foi imperador do Brasil, mesmo no meio de pessoas que ti nham escravos, ele defendeu 
que o certo era não ter.

Quanto menos autogoverno um povo tem, de mais leis ele necessi-
ta. Você já leu alguma lei? Qual lei ou regra esta placa indica?

Alguns lugares têm esta regra. 

O que ela mostra sobre o autogoverno das pessoas?

4º
DIA
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Ilustre uma situação em que você poderia perder o controle, mas conseguiu manter o autogoverno 
com a ajuda de Deus.

5º
DIA
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“... a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei, e 
fi z.” (Isaías 43.7) 

“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu 
criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existi r e foram criadas.” (Apocalipse 4.11) 

De acordo com os versículos, quem é o dono de todas as coisas?

Se Ele é o dono de tudo você é dono de quê?

Já ouviu a palavra MORDOMO? Procure o signifi cado dela no dicionário e escreva o que entendeu 
aqui.

lustre você como mordomo de algo importante em sua vida.

1º
DIA
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entendendo o princípio
Quando Deus criou o mundo, plantou um jardim especial para Adão e Eva morarem. Leia os versí-
culos e responda:

“Tomou, pois, o S����� Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o culti var e o guardar. E 
o S����� Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás,” (Gênesis 2.15–16)

Quais as tarefas que Deus deu a Adão?

Como Adão podia culti var e guardar o jardim?

Desenhe aqui como você imagina o Jardim do Éden.

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

Mais importante do que cuidar das coisas é cuidar de uma parte muito especial que está em você 
mesmo. Quer saber qual é? Então leia Provérbios 4.23

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.” 
(Provérbios 4.23) 

Como podemos guardar o coração? Quando a Bíblia menciona a palavra coração quer dizer PENSA-
MENTO.

Como nasce um pensamento em nossa cabeça? Veja as fotos a seguir e escreva se você acha que a 
pessoa que está vendo esta cena está cuidando do pensamento dela e por quê?

3º
DIA



24



25

De tudo o que se deve guardar,
guarde bem o seu coração,

porque dele procedem
as fontes da vida.

provérbios 4.23
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

Vamos ler o texto:

“E plantou o S����� Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia 
formado. Do solo fez o S����� Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para 
alimento; e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do 
mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, reparti ndo-se em quatro braços. O 
primeiro chama-se Pisom; é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro.O ouro dessa terra é bom; 
também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix.O segundo rio chama-se Giom; é o que circunda 
a terra de Cuxe.O nome do terceiro rio é Tigre; é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o 
Eufrates. Tomou, pois, o S����� Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o culti var e o 
guardar.E o S����� Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás,” (Gênesis 2.8–16) 

Você é bom em Geografi a? Então vamos se consegue realizar as seguintes tarefas:

a. Pintar de azul o nome dos rios.
b. Pintar de verde palavras que indicam paisagens
c. Pintar de laranja palavras que indicam direção
d. Pintar de marrom nome de países.

Você é craque em Geografi a, que tal fazer um mapa do Jardim do Éden de acordo com o texto?

Assim como para Adão, precisamos culti var o mundo. Busque na internet ou em revistas, cenas de 
pessoas que são bons mordomos e estão cuidando da terra. Quando cuidamos da criação de Deus e 
adoramos a Ele por causa da criação, estamos entendendo o princípio da mordomia.

4º
DIA
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Na silhueta de cabeças, escreva ou cole palavras que represente pensamentos que mostram o seu 
cuidado, como o mordomo de sua mente (coração) 

5º
DIA
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“Então Jesus chegou perto deles e disse: — Deus me deu todo o poder no céu e na terra.” (Mateus 28.18) 

Qual a palavra nesse versículo podemos relacionar à palavra soberania?

Você pode completar o gráfi co pesquisando algumas palavras relacionadas à soberania?

1º
DIA

soberania
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entendendo o princípio
Jesus tem toda autoridade, mas os homens não têm. Os homens têm alguma autoridade. Veja as 
fotos e escreva onde cada uma destas pessoas tem autoridade e que é liderado por eles.

Onde:

Quem:

Onde:

Quem:

Onde:

Quem:

Onde:

Quem:

Essas pessoas não têm todo o poder onde lideram, mas têm a tarefa de liderar, ensinar, comandar 
para que todos façam a vontade de Deus.

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

Você tem autoridades ao redor de você? Quem são elas?

Escreva o nome de cada uma delas no lugar onde devem exercer autoridade.

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

Você já estudou formas de governo? No princípio de soberania, aprendemos que há uma autorida-
de, mas de acordo com o caráter de Deus, essa autoridade não pode ser ti rana ou absoluta. Comple-
te o gráfi co a seguir com as diferenças entre as formas de governo.

Formas de governo

Monarquia Império República

Rei Senadores e deputados

Súdito

Palácio

Rainha

Um governo com visão cristã, entre outras característi cas, tem separação de poderes. Em nosso caso 
poder executi vo, legislati vo e judiciário. Você sabe a função de cada um?

Executi vo 

Legislati vo 

Judiciário

Esses poderes devem cumprir sua função sem atrapalhar uns aos outros. Você sabe que isso acon-
tece com você também? Olhe o gráfi co a seguir:

Já ti nha pensado nisso?

4º
DIA

Eu tenho uma ideia 
(planejo, penso) 

Legislati vo

Eu julgo se a ideia 
é boa ou não 

(avalio, analiso) 
Judiciário

Depois executo a ideia 
(faço, prati co) 

Executi vo
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Preencha o quadro sobre seu país. Escreva quem exerce cada poder, escolha o nome de algumas 
pessoas. Ore por elas durante a semana. 

Os três poderes

Executi vo Legislati vo Judiciário

Procure na internet ou em revistas, uma paisagem que mostra como é seu país. Comtemple esta 
imagem durante a semana e...

5º
DIA

agradeça a deus

pelo brasil!
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dura e

5ª semana
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o S�����, nosso Deus. Se fi zermos isso, 
ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E, se 
ti vermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o S�����, nosso Deus, nos deu, a nossa vida 
agradará a ele.” (Deuteronômio 6.24–25) 

Ao ler esse texto, nós percebemos que há uma condição e uma consequência. Será que você conse-
gue saber qual é a condição (ou causa) e a consequência? Então escreva aqui:

Condição (causa):

Consequência: 

O princípio de semeadura e colheita vai apresentar esses dois lados. A semeadura será a causa e a 
colheita a consequência. Signifi ca que se você deseja colher algo, isto é, ter algo, comprar algo, fazer 
algo, você precisa de uma causa, de uma condição de um planejamento.

Para ilustrar o princípio, procure uma foto de alguém plantando ou colhendo e cole aqui.

1º
DIA
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entendendo o princípio
Este princípio tem muito a ver com obediência, e obediência tem a ver com semente. Vamos procu-
rar o signifi ca da palavra SEMENTE no dicionário?

semente:

Para ter uma árvore, é necessário plantar uma semente. Obedecer também é uma semente. Quan-
do obedecemos às ordens de Deus, vivemos os resultados da obediência. Se você obedece aos pais, 
arrumando as coisas na hora certa, ganha tempo para brincar. Se você estuda o tanto que precisa, 
na véspera de alguma prova ou exame, não tem que fi car estudando muito. Se você guarda as coisas 
no lugar, vai achar quando for usar.

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

Será que você entendeu bem o que é semeadura (causa) e consequência (colheita)? Vamos desco-
brir estudando alguns exemplos juntos. Você lerá a colheita, o fruto, a consequência, mas terá de 
pensar qual a semeadura, a semente e a causa daquela ação e completar a tabela.

Causa (semeadura) Consequência (colheita)

Tirar notas boas nos trabalhos e provas.

Ter tempo para estudar e brincar.

Fazer exercícios, ver fi lmes, ler a Bíblia

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

Você já entendeu que semeadura e colheita em a ver com planejar, obedecer, para depois fazer o 
que foi planejado e receber recompensas de seu trabalho. Cada uma das matérias que estudamos 
tem algo que pode colaborar conosco para aprendermos a planejar. Vamos pensar juntos?

A Matemá� ca nos ajuda a calcular. O que fazer operações matemáti cas tem a ver com planejamento?

A Língua Portuguesa também nos ajuda a planejar. De que maneira podemos usar o idioma em nos-
sos planos?

Como você pensa que Artes podem nos ajudar no planejamento e na preparação de algo?

Além de tudo, para ser um bom estudante, você deve pensar no princípio de semeadura e colheita. 
Como bom aluno, o que você tem que fazer para aprender mais (lembre-se de que aprender mais é 
a colheita.)

4º
DIA
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Que tal pensar em algo que você deseja fazer? Por exemplo, quero ter uma bicicleta nova. O que 
você precisa fazer? Guardar todo dinheiro que ganha do papai, da vovó, dos ti os.

Pense em algo que deseja fazer ou ter. Desenhe isso e depois escreva embaixo do desenho em  quais 
planos você precisa pensar.

5º
DIA



40

ca
rá
ter

6ª semana



41

LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

Leia os versículos de 2Pedro

“Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade juntem 
o conhecimento e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e 
à perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e à amizade cristã juntem 
o amor. Pois são essas as QUALIDADES que vocês precisam ter. Se vocês as ti verem e fi zerem com 
que elas aumentem, serão cada vez mais ati vos e produzirão muita coisa boa como resultado do 
conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo.” (2Pedro 1.5–8) 

Caráter é a forma como somos. O caráter cristão é a vida de Deus em nós. Nesse texto, Pedro des-
creve quais são as coisas que necessariamente estão no caráter de quem ama a Jesus. Complete a 
lista, relendo o texto. Caráter tem a ver com:

1. Bondade

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

A palavra que mostra caráter neste versículo é QUALIDADE. Pinte a palavra de amarelo. Depois pes-
quise no dicionário o seu signifi cado e escreva o que entendeu:

1º
DIA
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entendendo o princípio
A melhor maneira de entender CARÁTER é analisar a vida de personagens bíblicos. Você vai treinar 
isso aqui com a vida de João Bati sta. No exercício seguinte, vai analisar a si mesmo. Vamos começar? 
Leia a história de João Bati sta e anote suas qualidade. Ao encontrar uma qualidade, pense: é interna 
(bom, alegre, corajoso) ou externa (vesti a roupas simples) e então escreva no gráfi co no lado cor-
reto. Depois releia o gráfi co T completando o lado correspondente da qualidade. Veja o exemplo.

“Naquele tempo João Bati sta foi para o deserto da Judeia e começou a pregar,dizendo: — Arrepen-
dam-se dos seus pecados porque o Reino do Céu está perto! A respeito de João, o profeta Isaías ti nha 
escrito o seguinte: “Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar! 
Abram estradas retas para ele!” João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro 
e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os 
lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo.Eles confessavam os seus pecados, e João os bati zava no 
rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem bati zados por ele, 
disse: — Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível casti go que 
Deus vai mandar?Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados.E não 
digam uns aos outros: “Abraão é nosso antepassado.” Pois eu afi rmo a vocês que até destas pedras 
Deus pode fazer descendentes de Abraão!O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. 
Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo.” (Mateus 3.1–10) 

O caráter de João Bati sta
Interno Externo

Era simples, humilde Roupa de pelos de camelos

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

Agora faça com você. Lembre algo do dia de hoje ou ontem que revele seu caráter e preencha o 
gráfi co.

O caráter de ______________________________________

Interno Externo

Você já brincou de massinha? O que você faz para dar forma a massinha? Aperta, amassa, dobra até 
ela fi car no formato que você deseja, não é verdade? Assim também é o caráter, enquanto vivemos, 
somos formados por Jesus, a forma de Jesus é moldada em nós. Que tal fazer um trabalho com mas-
sinha, ti rar foto e colar aqui para ilustrar o princípio do caráter.

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

O princípio de caráter é muito aplicado em clássicos e biografi as. Vamos ler um trecho que descreve 
a vida dos peregrinos americanos e verifi car como era o caráter deles.

Enquanto os Peregrinos estavam quase de saída para o Novo Mundo, seu pastor piedoso, que estava 
pastoreando o povo na Inglaterra, escreveu-lhes uma carta de despedida. Nesta carta, aos seus ama-
dos irmãos em Cristo, Pr. Robinson os instruiu em sua conduta. As seguintes declarações mostram o 
padrão de sua vida como irmãos e o cuidado cristão que deveriam demonstrar.

Queridos irmãos, 

1. Em primeiro lugar, devemos renovar nosso arrependimento para 
com Deus, especifi camente por pecados conhecidos e em geral pelos 
não intencionais.

2. Depois de desfrutarmos da paz com Deus e paz com nossa cons-
ciência, precisamos prover cuidadosamente paz com todos os homens 
que se relacionam conosco, especialmente, nossa comunidade.

3. Além disso, há vários motivos que devem levar vocês a ter um 
grande cuidado e muita consciência neste caminho: como peregri-
nos, podem transmitir doenças uns aos outros, fi quem alertas a 
isso.

4. E os homens devem ser cuidadosos o sufi ciente para não serem 
violentos em sua nova casa, bem organizados e estabelecidos, 
então sejam, eu rogo a vocês, que sejam muito mais cuidadosos, 
como casa de Deus, não devem ser estremecidos com circunstân-
cias desnecessárias e oposições em relação a sua chegada na terra.

Em Cristo,      Pr. Robinson

4º
DIA

Slater, R. J., & Hall, V. M. (1975). Teaching and learning America’s Christian history (American Revolution Bicentennial ed., p. 196). San Francisco: 
Foundation for American Christian Education.
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Esse é só um trecho da carta, mas é suficiente para que você pense no caráter dele. Então responda 
as perguntas sobre a carta.

Quem escreveu a carta?

O que você percebeu sobre o caráter dele?

Quem recebeu a carta? 

O que você percebeu sobre o caráter deles?



46

PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

Imagine que um amigo muito especial está mudando de país. Escreva uma carta para ele que mostre 
o caráter cristão de um amigo que ama o outro e quer o melhor para sua vida. 

5º
DIA
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ali
ança

7ª semana
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LENDO TEXTOS DA PALAVRA DE DEUS

“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” (Salmo 133.1) 

“Da multi dão dos que creram era um o coração e a alma. ...” (Atos dos Apóstolos 4.32) 

Quais as palavras citadas nos versículos que nos ajudam a pensar em Aliança?

Que tal procurar o signifi cado de aliança no dicionário e depois escrever aqui o que você entendeu?

Que tal fazer um desenho aqui, ilustrando o signifi cado de aliança?

1º
DIA
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entendendo o princípio
Aliança é andar junto, de comum acordo. Quanto temos aliança com um grupo de pessoas, isso que 
dizer que concordamos com a maneira que elas pensam, e também com a maneira em que vivem. 
Sendo assim, preciso pensar bem com quais pessoas vou fazer aliança.

Olhe ao redor e pense: Com quem você já tem aliança e qual a consequência dessa aliança. Com-
plete a tabela:

Tenho aliança com Por isso

Deus Leia a Bíblia e oro todos dias.

Meus pais

“Co mo ¹é ¹bom ¹e ¹agradáve l ¹que ¹o ¹po�  ¹de 
Deus vi �  ¹unido ¹como ¹se ¹todos ¹fossem 
¹irmãos! É ¹como ¹o ¹azeite ¹perfumado 

¹s� re ¹a ¹cabe ça ¹de Arão, ¹que ¹desce ¹pelas 
¹suas ¹ba rba s ¹e ¹pela ¹g� a ¹do ¹seu manto 
¹sacerdotal. É ¹como ¹o ¹orva lho ¹do monte 

Hermom, ¹que ¹cai ¹s� re ¹os montes ¹de 
Sião. Pois ¹é ¹em Sião ¹que ¹o SENHOR
Deus ¹dá ¹a ¹sua ¹bê nção, ¹a vi da ¹para 

¹sempre.” (Salmo 133) 

2º
DIA
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rela cionando à vida pessoal

Uma das alianças que desenvolvemos na vida é escolher algumas pessoas para nos ensinar, para nos 
dar conselhos. Alguém que posso perguntar o que fazer ou pensar quando eu não entendo. Pensan-
do na Palavra de Deus, que qualidades deve ter uma pessoa a quem vou ouvir, admirar e seguir os 
conselhos dela? Pense bem e complete a lista de boas qualidades de um conselheiro:

1. Ama a Jesus

2. É genti l

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3º
DIA
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RELACIONANDO AO MUNDO ACADÊMICO

Quando você está aprendendo a ler, o que aprende primeiro? A letra, isso mesmo. Várias letras jun-
tas formam palavras e várias palavras juntas formam o texto. Mas para o texto ser bom, não basta 
por palavras juntas, é necessário seguir algumas regras para que essas palavras tenham aliança. As 
principais regras são:

• Toda frase começa com letra maiúscula.
• Toda frase tem de ter ponto no fi nal.
• As frases precisam ter a ver uma como assunto da outra.

Leia as palavras no quadro e tente escrever uma história respeitando essas regras.

Pai, mãe, fi lho, casa, carro, mala, arrumar, guardar, viajar, ir, voltar

4º
DIA
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PRODUZINDO MEU REGISTRO PESSOAL

A minha principal aliança na vida é com Deus. Para nutrir meu relacionamento com Deus, preciso 
orar e ler a Bíblia. Na próxima semana, quer fazer o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, ano-
tar o que aprendi e orar por pelo menos uma pessoa. Assim, vou fi rmar minha aliança com Deus, 
fazendo o que preciso para conhecer melhor Sua Palavra e obedecê-lo. Complete o plano a seguir e 
guarde para prati cá-lo na próxima semana.

Vou ler Aprendi que Vou orar por

2ªF Salmo 1.1

3ªF Salmo 1.2

4ªF Efésios 4.13

5ªF Efésios 6.1

6ªF 1Pedro 3.8

5º
DIA


