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O aniversário do Lucas  O aniversário do Lucas  
              e a prenda de Deus para               e a prenda de Deus para TI.TI.



É já daqui a dois dias: o Lucas   É já daqui a dois dias: o Lucas   

A avó do Lucas  
procura uma prenda 
muito especial para 
ele. Finalmente  
encontra uma coisa  
de que o Lucas irá 
gostar imenso.

FAZ ANOS!
Ela embrulha a prenda e coloca uma fita 
azul à volta dela, porque o azul é a cor 

favorita do Lucas. 

A avó do Lucas chega à porta de  
entrada mesmo a tempo para a  

festa de aniversário. O aniversariante  
abre-lhe a porta e ela, alegremente,  
dá-lhe os parabéns. Ela coloca a  
prenda com a fita azul em cima da mesa,  
junto das outras prendas. 
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O Lucas abre as suas prendas 
ansiosamente. Ele recebeu um jogo 
novo, o qual ele quer, obviamente, 
experimentar de imediato. 

Esqueceu-se completamente da 
prenda da avó. Ela dá-lhe uma 
palmadinha amorosa e 
pergunta-lhe:

“Não queres abrir a 

minha prenda?” 

“Faço isso 
logo.”

O Lucas olha para ela 
de fugida e responde: 

O tempo passa, mas 
o Lucas está demasia-
do ocupado para pen-
sar na prenda. Então a 
sua mãe relembra-o: 

“Abre a prenda 
da tua avó!” 
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Mas o Lucas apenas murmura: 

“Não me apetece 

agora.” 

Ao anoitecer, a prenda com a 
fita azul continua por abrir em 
cima da mesa. Eventualmente 
a avó do Lucas vai para casa 
entristecida. 
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Já sabes que Deus tem  Já sabes que Deus tem  
              a maior prenda para ti?                a maior prenda para ti?  

As coisas más são,  

por exemplo:

• mentir,

• ser-se invejoso/a, 

• ser-se atrevido/a,  

• roubar … 
A Bíblia chama a isso 

pecar. De facto, tu e eu teremos 
de morrer pelos nossos pecados. 
Mas Deus tem uma solução... 

Mas Deus também é justo. Ele tem 
de nos castigar pelas coisas más 
que tu e eu fizemos.  

Porque Deus te ama - ainda 
mais do que a avó do Lucas 
ama o seu neto! Isso está 
escrito na Bíblia. A Bíblia é  
a Palavra de Deus. 

Para ti:(o teu nome)
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Porque Deus amou o mundo de tal  Porque Deus amou o mundo de tal  
maneira que deu o seu Filho unigênito…maneira que deu o seu Filho unigênito…

A Bíblia Sagrada – Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16a

Para os teus e meus pecados, Jesus Cristo, 
Filho de Deus, morreu na cruz!

Se acreditas nisso, então Deus não tem de te 
castigar mais - porque Jesus pagou por tudo 
que tu fizeste. Essa é a grande prenda de Deus 
para ti e para mim. Apenas tens de a aceitar!

… para que todo aquele que nele crê não … para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.pereça, mas tenha a vida eterna.

A Bíblia Sagrada – Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16b



Como é que podes “desembrulhar”  Como é que podes “desembrulhar”  
              a prenda de Deus?               a prenda de Deus? 

Fala com Deus e conta-lhe  
que males fizeste. A Bíblia  

chama a isso: orar.

Se confessarmos os nossos  Se confessarmos os nossos  
     pecados, ele é fiel e justo para nos       pecados, ele é fiel e justo para nos  

                                             perdoar os pecados.                                             perdoar os pecados.
                     A Bíblia Sagrada – 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9

Agradece-lhe pelo 
Senhor Jesus ter 
morrido por ti. 

Depois podes ficar feliz, 
porque Deus te 
perdoa! 



Deus espera por, final-
mente, aceitares a prenda 

dele. Não adies isso 
como o Lucas fez! 

Neste caderno estão 

ilustradas muitas prendas. 

Encontra-las todas?  

Quantas são? 

---------------------
(Encontras a solução na última página.) 

Aqui podes pintar uma prenda  Aqui podes pintar uma prenda  
usando as tuas cores favoritas: usando as tuas cores favoritas: 
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Anda comigo ao  
aniversário do Lucas. 

Deus também tem uma 
prenda para ti.
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