
Você já ouviu falar de alguém preso em uma ilha deserta? Se 
você estivesse sozinho em uma ilha deserta e pudesse levar 
três coisas, o que você levaria? Faça um desenho dessas coisas 
no espaço à direita. Parece que você fez algumas escolhas 
interessantes.  A palavra  “deserto”  encontrada em nosso 
versículo hoje, lembra-nos de uma verdade muito importante 
quando se trata de confiar. Deus não te abandonará quando as 
coisas ficarem difíceis. Mesmo que você aterrisse naquela ilha 
deserta apenas com os três itens listados ao lado, você não vai 
estar sozinho. Você pode confiar em Deus porque Ele está com 
você, sempre. Quando você achar que está sozinho, confie que 
Deus está com você.

Você possui um dos itens que você desenhou no espaço 
ao lado? Se sim, pegue-o e segure-o enquanto pede a Deus que 
te ajude a confiar Nele essa semana quando se sentir sozinho.

Quando foi a última vez que algo te assustou? Você ouviu um barulho estranho depois que as luzes 
se apagaram na hora de dormir? Teve uma grande tempestade que causou a queda de energia em sua 
casa? Você assistiu a um filme com uma parte assustadora que fez você cobrir seus olhos? Todos 
nós assustamos às vezes. E nesses momentos, conhecer um verso como Isaías 41:10 pode te ajudar. 
Escreva o versículo de hoje em um pedaço de papel em branco. Em seguida, circule as 
seguintes frases no versículo:” Estou com você” e “sou o seu Deus”. Estas são as frases de 
“porquê” neste versículo. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus está com 
você. Você não precisa ficar aterrorizado. Por quê? Porque Ele é seu Deus. 
E adivinha? Nada assusta Deus. Ele é mais poderoso do que qualquer tempestade, 
barulho assustador ou filme bobo. Ele te manterá seguro em Suas mãos poderosas. 
Lembre-se, quando você pensa que está sozinho, você pode confiar nisso: 
Deus está com você.

Leia em voz alta as palavras de Isaías 41:10 e agradeça a Deus pelo lembrete de 
que você não precisa ter medo, porque Ele está com você.

DIA 1Leia Salmos 9:10

DIA 2Leia Isaías 41:10
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Você sabia que Deus tem um superpoder?  Na verdade, Deus tem praticamente todos os 
superpoderes porque Ele é Deus. Mas uma coisa super impressionante, totalmente 
surpreendente e inspiradora sobre Deus é que Ele é onipresente! Você sabe o que significa 
onipresente? Quando a professora faz chamada no início do dia, ela observa que você está no 
seu lugar, pronto para aprender. Então, se presente significa” aqui”, você quer adivinhar o que 
“oni” significa? Oni significa  “todos”.  Quando você coloca as duas palavras juntas, 
“onipresente”  significa presente em todo momento ou presente em qualquer lugar. Deus 
tem a capacidade de estar 
com você na escola, com sua mãe no trabalho, com 
seu irmãozinho na pré-escola, até mesmo com seu 
primo em outro estado, tudo ao mesmo tempo. Isso 
significa que Deus está com você onde quer que
você vá. Isso não é um super poder incrível?

A próxima vez que você sentir que está sozinho e 
que ninguém se importa com você, ou se você só
precisar de alguém com quem conversar, lembre-
se de que Deus está bem ali. Você pode ser forte
e corajoso. Você pode ter esperança, porque Deus
está com você, em todos os lugares, sempre.

DIA 3Leia Josué 1:9

O que significa dizer “O Senhor é meu Deus” ?

Vamos começar com quem é Deus. Ele é nosso criador. Ele é nosso provedor. Ele é nosso protetor 
e amigo. Ele é onisciente, onipotente, amoroso e gentil. Ele enviou Seu único Filho, Jesus, para 
pagar o preço pelas coisas erradas que fizemos porque Ele nos ama. E embora não possamos 
vê-Lo, Ele está sempre conosco, sempre disponível e pronto para nos ajudar. Quando 
depositamos nossa confiança em Suas poderosas mãos, nunca ficaremos decepcionados. O 
versículo de hoje é ótimo para memorizar. Escreva as palavras do versículo de hoje em
cartões separados. Coloque-os no chão e repita o versículo. Em seguida, remova um ou
os dois cartões e veja se você pode dizer o versículo inteiro, incluindo as palavras 
que faltam. Continue removendo os cartões até poder repetir o versículo da
memória.  A próxima vez que você se sentir sozinho, repita as palavras deste 
versículo para si  mesmo como um lembrete que Deus está com você.

Diga a Deus que você confia Nele, e lembre-se de que Ele é seu Deus.

DIA 4Leia Salmos 31:14

você pode confiar 
em Deus não 
importa o que 
aconteça.

Quando a vida não 
fizer sentido, você 
pode confiar que Deus 
estará do seu lado.




