
Você já teve um dia em que nada parecia dar certo? Talvez você tenha ido mal na prova. Talvez seu melhor 
amigo o tenha ignorado no recreio. Talvez sua mãe tenha esquecido de enviar o dinheiro para o passeio da 
escola, ou o seu pai tenha ficado triste porque você não guardou seus brinquedos. Todos nós temos dias 
assim. Dias em que nada parece seguir o caminho que esperávamos. Mas eu tenho boas notícias. 
Nada nesse dia doido e chato é uma surpresa para Deus. Ele está no controle de tudo, e tem um 
plano, mesmo para as coisas difíceis. Então, da próxima vez que algo te pegar de surpresa e você 
se perguntar porquê, peça a Deus para ajudá-lo a confiar Nele. Lembre-se, quando a vida não
 fizer sentido, você pode confiar que Deus está com você.

Escreva as palavras do versículo de hoje  (com a permissão de um adulto) no interior de seus 
sapatos. Uma frase para cada sapato. Ao colocar os sapatos, peça a Deus para lembrá-lo de que Ele está com 
você, e que por isso você não precisa ter medo.

O que significa s e comprometer com alguma 
coisa?  Comprometer significa s implesmente fazer o 
que prometeu.  Portanto, se você inicia um projeto, 
termine-o. Se você se inscreve em um esporte, vá em todos 
os treinos e jogos.  Se você diz que vai fazer alguma coisa, 
faça. Compromisso é algo importante.

Quando foi a última vez que você se comprometeu com algo 
e manteve sua palavra? Escreva no espaço à direita. Deus 
está nos pedindo para assumir o compromisso de confiar 
Nele.  E quando o fizermos, nossas v idas mostrarão aos 
outros que eles podem confiar em Deus também. Quando 
você opta por seguir a Deus todos os dias, você ajuda os 
outros a enxergar que quando a vida não faz sentido, você 
pode confiar que Deus está com você. Quando você sair da 
cama todos os dias dessa semana, peça a Deus para ajudá-
lo a confiar Nele, não importa o que aconteça. Para te ajudar 
a se lembrar do seu compromisso, escreva CONFIANÇA 
em um cartão de papel e o coloque ao lado 
da sua cama, para que você o veja logo de manhã.
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Escreva as palavras do versículo de hoje em cartões de papel separados. Coloque os cartões no 
chão, na ordem do versículo, deixando pelo menos 60 cm entre cada palavra. Pule na primeira 
palavra, e então, veja se você pode pular para a próxima palavra e assim por diante enquanto diz 
o versículo. Esse versículo é um ÓTIMO lembrete de que Deus está sempre com você. Você
pode confiar Nele, não importa o que aconteça, porque Ele nunca se cansa. Você pode confiar
Nele para cuidar de você, mesmo quando a vida for meio doida, ou quando as coisas não
fizerem muito sentido.

Pegue todos os cartões e repita o versículo como uma oração, substituindo as palavras “você “e 
“seu” com seu próprio nome, como um lembrete de que Deus sempre cuida de você.
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Já ouviu falar de Naum antes? Naum foi um profeta, uma pessoa escolhida para entregar uma 
mensagem especial de Deus. Essas palavras de Naum são um lembrete de que Deus nos 
ama e que Ele é bom. Sempre podemos buscar segurança Nele.

Para nos ajudar a lembrar dessa promessa, vamos fazer um jogo. Escreva o versículo de hoje 
em um cartão de papel. Pegue um bicho de pelúcia e e esconda-o junto com o versículo em 
algum lugar “seguro” na sua casa. Dê à sua mãe, pai, irmão ou amigo cinco minutos para ver 
ver se eles conseguem encontrar o  “local seguro” que você escolheu. Se ele 
conseguir, leiam o versículo juntos e deixe a outra pessoa escolher um 
novo esconderijo. Se ele não encontrar, peça para o outro jogador fechar 
os olhos enquanto você escolhe um novo esconderijo!

 Passe algum tempo agradecendo a Deus por ser um “local seguro”.
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