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Prefácio

Você já imaginou se alguém batesse à sua porta e lhe entregasse uma 
caixa onde estivesse escrito “Pedacinhos do céu”? Qual seria sua 
reação? Será que você pensaria em floquinhos de nuvem? Bem, não 
é exatamente isso, mas é algo muito melhor e muito especial pois es-
ses pedacinhos são pequenas porções de Deus para as nossas vidas. 
Esses pedacinhos do céu nos ajudam a viver de uma maneira saudá-
vel, pois Deus preocupa-se com cada uma das áreas da nossa  vida.  
 
Um dos momentos mais importantes, e que ficam na memória das 
crianças, são os momentos passados em família. O ensino da Pala-
vra de Deus pode tornar-se um tempo muito especial.
Este livro é mais uma ferramenta para que isso aconteça de uma 
forma íntima e divertida. Não importa o lugar: deitado numa cama, 
num tapete, numa rede… o importante é que esse momento aconteça.
Para um melhor aproveitamento deste devocional, é recomendado 
que a criança seja acompanhada de um adulto a fim de ajudá-la na 
leitura dos textos bíblicos complementares, referenciados em alguns 
devocionais.
Nosso primeiro objetivo são as crianças, mas acreditamos que os 
adultos que desfrutarem dessa oportunidade serão também muito 
abençoados pelos “Pedacinhos do céu”!

 
 

Glau e Pri



“Pedacinhos do céu” são porções substanciosas da Bíblia para 
as crianças. Nestes “pedacinhos”, elas encontrarão sabedoria para 
viver bem em família, para usufruir relacionamentos estáveis e felizes, 
para ter suas necessidades básicas supridas por Deus, para ter seu 
caráter aperfeiçoado na ótica do céu, para vivenciar as emoções 
sem perder o foco em Deus e em sua Palavra, para adquirir um com-
portamento exemplar diante do Senhor e dos homens.
“Pedacinhos do céu” é uma obra ímpar pela maneira como aborda 
cada tema; trazendo orientação e amor através do Espírito Santo 
de Deus.
Não há amor maior do que o amor do Criador, que conhece todas as 
crianças na sua individualidade, e sabe tudo o que necessitam e a 
forma adequada do tratamento e da provisão à sua alma.
Nesta obra, os assuntos abordados têm direcionamento certo, cujo 
caminho a percorrer será acessível ao coração das crianças e de 
seus responsáveis.

Deus o abençoe muitíssimo! 
 

Edna Solange do Nascimento
[Autora dos livros Português Através da Bíblia – Morfologia, Análise sintática e 

Anexo de Exercícios; lançados pela PoD Editora]



Agredecimentos

Existem tantas coisas boas para serem feitas na vida... uma delas é 
agradecer! Agradecer é reconhecer que não vivemos sozinhos neste 
mundo e que fomos feitos para ajudar uns aos outros.
Você já imaginou se fôssemos fazer uma lista com os motivos para 
agradecer? Agradecer aos pais, aos avós, aos tios; agradecer aos 
filhos, aos amigos, aos colegas; agradecer aos professores, aos mé-
dicos; agradecer a Deus… Nossa lista seria tão grande que teríamos 
de abrir a porta da nossa casa e esticá-la pela rua afora. Bem, a nos-
sa lista de agradecimentos é grande, mas nós vamos falar somente 
das primeiras linhas:
Agradecemos ao Criador das ideias e da inspiração para escrever: 
Deus Pai, seu querido filho Jesus Cristo e o nosso amigo Espírito 
Santo.
Agradecemos às nossas famílias que, juntamente conosco, sonha-
ram em ver este livro sendo lido por muitas crianças e famílias.
Agradecemos à Brenda Isabelle K. M. Lima que nos ajudou a deixar 
este livro bonito e divertido.
Agradecemos à professora e escritora Edna Solange do Nascimento 
que, ouvindo sobre o nosso desejo de escrever este livro, teve uma 
explosão de alegria que nos atingiu com muita força! Até agora sen-
timos os efeitos desta explosão de ânimo e fé.
Agradecemos aos pais, aos avós, aos tios e a todos aqueles que 
permitiram que o nosso livro entrasse numa casa para, assim, ajudar 
uma criança a conhecer mais a Deus.
Bem, agora convidamos você a continuar a lista de agradecimen-
tos… Abra a porta ou a janela de sua casa e deixe a lista ir bem longe!
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JANEIRO
 
 
 

Como eu sou?

Gláucia Kronberg Lima
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1º de janeiro

QUE TIPO DE CRIANÇA EU SOU?
“A criança mostra o que é pelo que faz; pelos seus atos a gente 

pode saber se ela é honesta e boa.”
Provérbios 20:11

Você sabe o que esse texto quer dizer? Que podemos conhecer como a 
criança é pelas coisas que ela faz. Quando crianças batem nos amigos ou 
dizem coisas que magoam, é porque existe alguma coisa em seu sentimen-
to ou pensamento que não está bem. A estes sentimentos e pensamen-
tos alguns chamam de coração; não aquele que bate tuc-tuc, mas aquilo 
que nos faz sentir bem ou mal. Uma criança que faz coisas boas é porque 
está a sentir-se bem e, provavelmente, feliz. Que tipo de criança você é?

Oração: Peça para Deus ajudá-lo(a) a ser uma criança que faz 
somente coisas boas!
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Dia 2 de janeiro

O CORAÇÃO É O MAIS IMPORTANTE!
“Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem 

com a altura deste homem.”   
 1 Samuel 16:7

 Alguém já chamou você de feio ou feia? Às vezes isso acontece e, 
quando acontece, ficamos tristes. Não gostamos que nos chamem as-
sim porque parece que ser bonito ou bonita é muito importante; mas na 
verdade, não é! Preste atenção: não somos bonitos ou bonitas para 
todas as pessoas e também não somos feios ou feias para todas as 
pessoas. As pessoas têm gostos muito diferentes. Esta é a coisa mais 
importante que você tem de saber: o texto que você leu fala que Deus 
se importa com o seu coração e não com a sua aparência. Ele está 
interessado que o seu coração seja bonito! Foi isso que Deus disse 
para o profeta Samuel. Peça que alguém conte a você essa história.

Oração: Agradeça a Deus porque Ele não se importa com a sua 
aparência e pede para Ele dar-lhe um coração bom.
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Dia 3 de janeiro

NÃO SOU ÁRVORE, MAS DOU FRUTO!
Ler Gálatas 5:22 e 23

Imagine que você está em pé, plantado em um campo muito verde. Você 
tem os braços esticados e, de cada ponta dos teus dedos saem fru-
tas lindas… Qual fruta? Vamos fazer de conta que são tangerinas. 
Agora, vamos imaginar que cada gomo da tangerina tem um nome: 
Amor, Alegria, Paz, Paciência, Bondade, Fidelidade, Mansi-
dão e Domínio Próprio. Hum! Que tangerina saborosa! Você só 
poderá dar frutos saborosos se dentro de você existir algo muito es-
pecial: a presença de Deus. Bem, você e eu sabemos que você não 
é uma árvore, mas as suas atitudes boas são como frutos. A Bíblia 
não chama esse fruto de tangerina, mas sim de Fruto do Espíri-
to. Deus quer que você seja uma criança cheia do fruto do Espírito!

Oração: Peça a Deus para Ele encher a sua vida com a presença 
Dele, para que possas ser um grande produtor do fruto do Espírito!
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Dia 4 de janeiro

MEU FRUTO PODE ESTAR ESTRAGADO?
Ler Gálatas 5:22 e 23

Quando pensamos na tangerina cheia de gomos suculentos, até fi-
camos com água na boca… E quando acontece de colocarmos na 
boca um gomo estragado, amargo e podre? Queremos logo jogar fora! 
Pois é, às vezes acontece de haver um gomo estragado, apesar do 
restante da fruta estar boa. A mesma coisa pode acontecer com o 
Fruto do Espírito, quando nos falta um daqueles ‘gomos’ que lemos 
no texto… Se faltar em nós um deles, é como se um ‘gomo’ estivesse 
mal e não pudesse ser saboreado. Agora, conte nos dedos quantos 
‘gomos’ tem o fruto do Espírito. Contou? Quantos são? A cada dia 
você vai ler sobre uma parte do fruto, como se fosse um gomo e, no 
final de nove dias, você poderá saber se seu fruto está bom ou não.

Oração: Peça a Deus para ajudá-lo, nos próximos nove dias, a 
entender todas as atitudes que fazem parte do Fruto do Espírito.
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Dia 5 de janeiro

SOU MOVIDO À GASOLINA OU A AMOR?
Ler Gálatas 5:22 e 23 

Hoje, quero que você descubra onde os nossos comportamentos 
começam, sejam bons ou maus. Se quisermos que um carro ande, 
temos de colocar gasolina. O carro recebe a gasolina, que vai para 
o motor; só assim ele consegue andar. Para termos pensamentos e 
comportamentos bons, o combustível do nosso coração tem de ser 
o amor. Os nossos comportamentos começam no coração, e o 
combustível dos bons comportamentos é o AMOR! Ter amor é 
decidir fazer o que é correto e o que agrada a Deus. Se tivermos amor, 
conseguiremos ter todos os outros ‘gomos’ do Fruto do Espírito! Você 
se lembra da tangerina? O amor é como se fosse a casca que protege 
toda a fruta. O amor é o contrário da raiva e você pode escolher qual 
o combustível que você quer em seu coração: se é o amor ou a raiva!

Oração: Peça a Deus para encher o seu coração com o “com-
bustível” amor. 
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Dia 6 de janeiro

SOU UMA CRIANÇA ALEGRE?
Ler Gálatas 5:22 e 23 / Filipenses 4:4

Normalmente as crianças são alegres, apesar de algumas passarem 
por situações difíceis e até ficarem muito tristes. Este “gomo” do 
Fruto do Espírito chamado ALEGRIA é um tipo de alegria mui-
to maior do que quando ganhamos um presente ou quando vamos a 
uma festa de aniversário. Sabe por quê? Porque é a alegria que vem 
de Deus por sabermos que Ele está conosco e por sabermos o que 
nos espera lá na frente – a solução de Deus para as nossas dificul-
dades! Para você entender melhor, magine que você caiu e machu-
cou feio o seu joelho; você sente muita dor e fica triste porque não 
consegue correr. Mas… logo se lembra que, depois de uns dias, 
só existirá uma cicatriz e você poderá brincar como sempre. En-
tão, você fica alegre pela certeza de que tudo vai acabar. bem. A 
alegria do Fruto do Espírito é o sentimento de felicidade por 
sabermos que, com Jesus em nossas vidas, tudo ficará bem.

Oração: Peça a Deus para que você tenha esse tipo de alegria em 
seu coração, que vem da certeza de que Deus faz tudo de bom para 
você.
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Dia 7 de janeiro

SOU UMA CRIANÇA QUE TEM PAZ?
Ler Gálatas 5:22 e 23 / João 14:27

Ter PAZ é muito bom porque ela faz diminuir os sentimentos de medo 
e terror. Ter paz não é ser uma criança quieta, parada, calada ou tímida. 
Nada disso. A paz está relacionada a como estamos por dentro, em 
nosso coração, e não apenas com o que fazemos. Paz é o sentimento 
de tranquilidade. Imagine o mar com muitas ondas em um dia de chuva 
e vento. Você sabe o que acontece lá no fundo do mar? Os peixes con-
tinuam a nadar tranquilos porque lá dentro do oceano está tudo tranqui-
lo. Ter paz é estarmos tranquilos em nosso coração, mesmo com algu-
mas situações difíceis. Jesus disse que ele dá a verdadeira paz, porque 
ele tem o controle de tudo e, por isso, podemos confiar que Ele cuida 
de nós. É por isto que a PAZ é um dos gomos do Fruto do Espírito.

Oração: Conte para Deus sobre as coisas que, às vezes, deixam o 
seu coração agitado e peça para Ele lhe dar essa paz que acalma o 
coração.
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Dia 8 de janeiro

SOU UMA CRIANÇA PACIENTE?
Ler Gálatas 5:22 e 23 / Romanos 15:5

Você sabe o que significa PACIÊNCIA? É saber esperar. Agora 
a pergunta já será outra: Você sabe esperar? Você está com di-
ficuldade em responder? Como é quando você tem de esperar para 
comer a sobremesa; esperar pela sua vez de falar; esperar chegar 
o aniversário para ganhar o presente que tanto você quer; esperar 
o recreio para poder lanchar e tantos outros “esperar”? Se você 
consegue esperar com amor, obediência e alegria, então você é pa-
ciente. Mas, se fica bravo, com raiva e tem dificuldade em esperar 
pela hora certa das coisas, então ainda precisa deste gomo do Fruto 
do Espírito – a PACIÊNCIA. A paciência é muito importante para 
a nossa vida e Deus fica contente quando somos pacientes!

Oração: Peça para Deus ajudar você a ter paciência na escola, em 
casa, na igreja ou em qualquer outro lugar.
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Dia 9 de janeiro

SOU UMA CRIANÇA AMÁVEL?
Ler Gálatas 5: 22 e 23 / Filipenses 4:5 (NVI)

Quem dá pontapés nos pais, grita com os avós ou maltrata seus colegas 
é uma criança amável? Claro que não! A AMABILIDADE é outro 
“gomo” do Fruto do Espírito e também é uma das maneiras de mostrar 
aos outros que você é uma criança de Deus. Não sei se você tem algum 
pet em casa, mas, quando temos animais de estimação queremos que 
eles sejam dóceis. Ninguém gosta de estar ao lado de um gato que 
arranha, de uma tartaruga que morde ou de um cão que rosna furioso, 
não é verdade? Com as pessoas é assim também… Não gostamos de 
estar perto de pessoas que são estúpidas, que dão tapas ou que jogam 
as coisas longe. Se você é uma criança que tem amabilidade, não vai 
responder feio aos outros; não vai atirar os brinquedos e não vai bater 
nos irmãos. Assim, as pessoas estarão contentes por estarem ao seu 
lado! Deus quer que sejamos amáveis, assim como Ele também é.

Oração: Peça perdão a Deus pelas vezes em que você agiu de 
maneira desagradável e peça também para que Ele coloque em seu 
coração o desejo de ser amável.
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Dia 10 de janeiro

SOU UMA CRIANÇA BONDOSA?
Ler Gálatas 5: 22 e 23 / Gálatas 6:10

Jesus, enquanto estava aqui neste mundo, foi muito bondoso! Ele aju-
dava todo mundo! Pessoas bondosas são pessoas dedicadas a 
fazer o bem. Certa vez, uma menina ficou sabendo que a igreja onde 
ela participava estava recolhendo alimentos para pessoas necessitadas. 
O que ela fez? Com a autorização dos pais, ela pegou em uma sacola 
e saiu batendo nas casas da vizinhança para pedir alimentos para dar 
a essas pessoas. Então, a menina chegou em casa com a sacola cheia 
de alimentos e muito feliz. BONDADE é a característica de quem faz 
coisas para ajudar como por exemplo: orar por quem precisa, ajudar nas 
tarefas de casa, dar um abraço em momentos difíceis, dividir algo com 
um amigo e muito mais! Deus quer que você seja uma criança bondosa!

Oração: Peça para Deus mostrar a você como ser uma criança 
bondosa que só faz o bem.






