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Quem eu sou

Sou Melina Pockrandt 
Robaina, mãe da Manuela, 
de 12 anos, e da Ana Júlia, 
de 7 anos.

Eu sou jornalista, pós-graduada em Psicologia e
Desenvolvimento Infantil. Criadora do 
Maternidade Simples
(www.maternidadesimples.com.br) e do 
Grupo de Estudos Ensinando no Caminho.

Você nos encontra na internet pelo site e nas redes
sociais e também do perfil @melrobaina no
Instagram.

Sou também autora do livro "Ensinando no
Caminho", da editora Pão Diário. 



O que você
precisa saber

sobre esse
material?

Esse ebook Devocional Kids foi desenvolvido especialmente
como material complementar para o Grupo de Estudo
Ensinando no Caminho.

Ele contém 34 textos divididos em 4 módulos do Grupo de
Estudo. A sugestão é que sejam feitos dois devocionais por
semana. 

As crianças já alfabetizadas podem fazer sozinhas - pedindo
ajuda aos pais quando necessário. As menores - ou aquelas que
não tenham o hábito do devocional - devem ser orientadas
pelos pais, que farão a mediação do conteúdo.

Se você comprou o ebook sem se matricular no Grupo de
Estudo, NÃO SE PREOCUPE. Você pode aproveitar esse
momento de reflexão sobre a Palavra de Deus da mesma
forma. Não se prenda à periodicidade e não foque na divisão
em módulos. Utilize o material da maneira como achar
melhor, diário ou semanal.

Minha oração é que esse material sirva para aproximar seu
filho de Deus!



O que é devocional?
Devocional é um termo que usamos para denominar o tempo
dedicado a Deus em oração e leitura da Palavra. Materiais
devocionais (como esse) têm o objetivo de trazer uma reflexão e
aplicação de um trecho bíblico, contribuindo para esse tempo.

Como programar o devocional?
Não existe regra. O ideal seria manter sempre um tempo
reservado no mesmo horário para que seja inegociável, mas a vida
de mãe pode complicar esse cenário. Portanto, faça o que é
possível contanto que todos os dias você ajude seu filho a manter
um momento com Deus.

Como se preparar para o devocional?
Cada pessoa tem um jeito preferido de fazer devocional e não tem
uma maneira certa. Minha única indicação é que vocês sempre
comecem orando e pedindo para o Espírito Santo ensiná-los.

Perguntas frequentes
sobre devocional



MÓDULO 1
Vida Virtuosa

8 devocionais



Devocional 1

Você já ouviu alguém falar “todo mundo é filho de Deus”? Esse é um ditado
bastante popular, mas sabia que não é verdade? 

A Bíblia fala que aqueles que creram Nele receberam o direito de se tornarem
filhos de Deus. Ou seja, não são todos filhos de Deus. Mas todos podem se
tornar!

Deus criou o homem para ter uma família de muitos filhos parecidos com
Jesus, mas o pecado afastou a humanidade Dele. 

Para que sejamos filhos, precisamos crer em Jesus e recebê-lo como Senhor,
ou seja, o dono das nossas vidas. 

Você já é filho de Deus? Se você tem dúvida, repita essa oração: "Senhor
Jesus, me perdoa pelos meus pecados, eu entrego meu coração e a minha
vida ao Senhor."

Trecho bíblico: "Mas, a todos
que creram nele e o aceitaram,

ele deu o direito de se tornarem
filhos de Deus." (João 1:12)

Oração: Deus, muito obrigado porque eu sou seu filho.

Objetivo: Ensinar/ relembrar a
criança sobre o plano de salvação
e dar a oportunidade de fazer
uma oração de entrega a Jesus.

Desenhe, escreva, crie...



Devocional 1

A nossa carteira de identidade indica a nossa filiação (de
quem somos filhos). Peça para sua mãe mostrar o nome de

seus pais na sua carteira de identidade. Agora, que tal
montar uma carteira de identidade especial?

VÁLIDA EM TODA CRIAÇÃO

NOME

FILIAÇÃO: DEUS

NATURALIDADE: CÉU

REINO DOS CÉUS

Assinatura

CO
LE

 S
UA

FO
TO

 A
Q

UI
Peça ajuda para seus pais para recortar a imagem abaixo.

Preencha com seu nome, assine, marque seu dedo, coloque sua
foto e depois monte sua identidade celestial. É só dobrar e colar o

fundo. Você pode guardar dentro da sua Bíblia!



Devocional 1

Jesus é o caminho para Deus: siga as letras
para chegar ao objetivo

J

E
S

S
U



Devocional 2

Alguém já disse que você parece o seu pai ou sua mãe? Às vezes, nós temos uma
aparência parecida com alguém da nossa família: a cor do olho, o formato do
nariz... Mas, às vezes, parecemos no jeito de ser, de falar ou as manias que
temos. Você consegue pensar em algo em que você parece com seus pais nas
atitudes?

A Bíblia nos diz que, se somos filhos de Deus, nós devemos viver de uma
maneira que a gente se pareça com Ele. Não na cor do cabelo ou no formato da
boca, mas pelas atitudes.

Jesus foi sempre bom. Não era egoísta e obedecia seus pais. Ele é nosso maior
modelo: devemos imitar Jesus. 

Vamos pedir perdão para Deus pelas atitudes que não se parecem com Jesus?
Pode ser desobedecer os pais, brigar com o irmão ou mesmo gritar quando
contrariado. Peça perdão a Ele e ajuda para mudar! Ele sempre nos perdoa.

Trecho bíblico: "Portanto,
sejam imitadores de Deus,

como filhos amados"
Efésios 5:1

Oração: Deus, me perdoe por _______. 
Me ajuda a ser mais parecido com Jesus.

Objetivo: Ensinar a criança sobre
santificação e a importância de
cuidar com nossas atitudes.

Desenhe, escreva, crie...



Devocional 2

O nosso comportamento demonstra se somos parecidos ou
diferentes de Jesus. Você pode circular as boas atitudes e

fazer um X nas ações erradas?



Devocional 2

"Portanto, sejam 

 

 
como 

é seu Pai celestial."

Quando Jesus estava na terra, Ele ensinou
seus seguidores sobre como eles deveriam
se comportar. Uma de Suas lições está em
Mateus 5:48. Você consegue desvendar

qual é a palavra que falta?

  P  I  R  T  E  O  F  S



Devocional 3

Outro dia ganhamos um telescópio. Ele veio todo desmontado e tivemos que ler
o manual para saber como montar e como usar para ver as estrelas. Se não
fossem pelas instruções, nós não conseguiríamos colocar o telescópio em pé
nem usá-lo para ver o céu. Pior: poderíamos até mesmo estragar se
tentássemos montar sem olhar o manual do fabricante.

Deus nos criou e Ele sabe perfeitamente o que é bom e o que é ruim para nós;
quais são as coisas que podem "nos estragar" ou como devemos estar para
"funcionar bem". Para que nós também soubéssemos disso, Ele deixou um
manual: a Bíblia.

A Bíblia nos ensina como devemos nos comportar, quais coisas são boas para
nós, o que devemos evitar e, principalmente, quem Deus é e como podemos nos
relacionar com Ele.

A Bíblia é um verdadeiro mapa do tesouro - um tesouro espiritual e eterno.
Quem é esperto se dedica a estudar esse mapa para chegar mais perto de Deus.

Trecho bíblico: "Tua
palavra é lâmpada para

meus pés e luz para meu
caminho." Salmo 119:105

Oração: Deus, obrigado pela sua Palavra. Quero conhecê-
la e obedecê-la todos os dias da minha vida.

Objetivo: Levar a criança a
entender a importância de
ler a Bíblia.

Desenhe, escreva, crie...



Devocional 3

A Bíblia é um livro com muitos conteúdos
diferentes. Pegue uma Bíblia e preencha as
informações abaixo - se precisar de ajuda,

peça para mamãe.

A Bíblia tem ____ livros.
 

São ____ no Antigo
Testamento e ____ no Novo

Testamento. 
 

O primeiro livro da Bíblia é _________ 
e o último é ___________.

 
A vida de Jesus é contada
nos evangelhos, que são

quatro: _________, _________,
__________ e __________.



Devocional 3

Pinte abaixo, recorte e use a imagem para
decorar o versículo (cole em algum lugar do
seu quarto ou guarde dentro de sua Bíblia)


