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Introdução

EE    sta edição especial do Pão Diário KIDS Vamos falar sobre Luto? é 
mais uma contribuição que Publicações Pão Diário traz para que a 
sabedoria transformadora da Bíblia seja compreensível e acessível 

às nossas crianças. 
As meditações foram selecionadas para tratar do assunto de forma leve, 

na linguagem da criança, mostrando a ela como lidar com certas situações 
típicas desse tempo delicado, bem como apresentando as conversas mais 
comuns no relacionamento com os familiares e amigos que também estão 
passando por  esse momento de tristeza e de saudade.

O luto não é um evento, mas um processo que pode levar algum tempo 
e no qual todos param para refletir sobre a brevidade da vida e o que faze-
mos com ela durante o tempo que Deus nos deu aqui.

É justamente por isso que não poderíamos deixar de falar sobre Aquele 
que conhece muito bem essa dor. Ele chorou quando um amigo morreu.  
Consolou pessoas enlutadas. Tempos depois, chegou a Sua hora de morrer. 
Mas Ele venceu a morte e nos oferece a vida eterna e a promessa de que Ele 
está preparando um lugar especial para nós.
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ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Todas as avós são iguais
Dia 01

A A professora da Escola Bíblica chegou na sala triste e nos avisou que, infe-
lizmente, nossa colega Mariana faltou por causa do luto pela sua avó.

Ninguém sabia o que era luto.
A professora explicou que é a tristeza que sentimos por causa da morte de 

outra pessoa. 
O Fernando perguntou:
— Quer dizer que a vó dela morreu, professora? 
— Isso mesmo, Fernando.
Eu não conhecia a vó da Mariana, mas se ela amava a avó do mesmo tanto 

que amo a minha, então deve estar muito triste!
Em casa, contei para o tio Lúcio que, mesmo sem conhecer a avó da Mariana, 

eu estava triste! O tio Lúcio falou que o nome disso é empatia, ou seja, quando 
a gente se imagina na mesma situação da outra pessoa e consegue entender o 
que ela sente.

É por isso que Jesus entende nossos sentimentos, porque Ele viveu na Terra 
como homem e sabe o que sentimos.

  Deus, às vezes eu fico
  triste, mas eu sei  

que o Senhor me entende  
e me dá alegria.

1) Você sabe dizer três 
sofrimentos de Jesus enquanto 
estava na Terra?

2) Por que Jesus viveu como 
homem aqui na Terra?

Jesus … ficou muito comovido e aflito … Jesus chorou.  
—João 11:33,35



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 02
Reunidos na eternidade

O Senhor Deus sente pesar  
quando vê morrerem os que são fiéis a Ele.  

—Salmo 116:15

QQuando entrei na sala, a vovó estava secando algumas lágrimas. 
— Por que você está chorando, vovó?
— Ah, meu querido, acabei de receber a notícia de que a Nina 

faleceu.
— Quem é a Nina?
— Uma das minhas melhores amigas. Nós nos conhecíamos há muitos 

anos. Eu fui madrinha do seu casamento e ela minha madrinha de casamento.
— Puxa, vovó, eu sinto muito! A senhora está muito triste, não é?
— Sabe, querido, na verdade o que sinto é muita saudade de pensar que 

não vamos mais nos encontrar por aqui. Mas a Nina, assim como nós, acei-
tou Jesus como seu Salvador e, por isso, sei que um dia vou encontrá-la 
novamente lá no Céu. Então sinto, sim, saudades, mas essa promessa de nos 
encontrarmos no Céu me enche de esperanças.

Eu saí e fiquei pensando sobre a eternidade. Que bom que ficaremos 
todos juntos!

Querido Deus,  
obrigado pela salvação  

e pela promessa de 
morarmos no Céu. 

1) Como você acha que é o Céu?

2) Você já aceitou a Jesus como 
seu Salvador?



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 03
Chega de saudade!

–V  –V  ovô, já faz uns dois meses que o avô da minha amiga Bia morreu. 
Ontem nós conversamos e ela falou que sente muitas saudades dele 
e que nunca mais vai esquecê-lo. Como podemos viver felizes se 

alguém que amamos morre?
— Sabe, Arthur, a saudade é um dos sentimentos mais tristes que existem e 

todo mundo vai ter que conviver com ela um dia. É verdade que, conforme o 
tempo passar, essa saudade vai doer menos e a sua amiga vai se lembrar com 
mais alegria dos dias que ela foi feliz junto ao vovô dela. Agora, sabe qual é a 
nossa maior esperança?

— Não. Qual é?
— Nossa esperança é que lá no Céu não haverá tristeza. Temos a convicção 

de que, no dia que formos para o Céu, não sentiremos mais nenhuma dor ou 
sofrimento. Nem saudade!

— Que bom, vovô! Vou correndo contar isso para minha amiga.

Deus, obrigado por 
preparar um lugar tão 

especial como o Céu, onde 
não existe tristeza!

1) O que você acha que mais vai 
gostar lá no Céu?

2) Do que você quer se esquecer 
quando chegar no Céu?

Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas.  
Não haverá mais morte … As coisas velhas já passaram.  

— Apocalipse 21:4



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 04
Esperança

…mas ele não está aqui;  
já foi ressuscitado, como tinha dito…  

—Mateus 28:6

O O vovô contou que hoje faz 30 anos que ele perdeu os seus pais em um 
acidente de carro.

— Eles morreram ao mesmo tempo?!
— Ahan.
— O senhor ficou muito triste?
— Muito. Eu amava meus pais. No momento da notícia, achei que nunca 

mais seria feliz na vida, mas aí me lembrei que, por causa de Jesus, eu tenho 
esperança.

— Que esperança?
— De reencontrar os meus pais lá no Céu. Lembrei que a vida não acaba 

aqui, mas por causa da ressurreição de Jesus, ganhamos a salvação e a vida 
eterna. Isso significa que viveremos felizes com Ele lá no Céu.

— Então vamos encontrar todo o mundo lá no Céu?
— Vamos encontrar todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador.
Ainda bem que eu aceitei, porque tenho muita vontade de conhecer o Céu!

Jesus, obrigado  
por ressuscitar e nos  

trazer a esperança  
de morar no Céu.

1) Qual o maior presente que a 
ressurreição de Cristo nos deixou?

2) Quem irá morar no Céu?



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 05
Perguntas diferentes

MMamãe desligou o telefone abalada e avisou:
— O sogro do Lúcio sofreu um acidente automobilístico e não resistiu.
— Como assim, mamãe?

Foi o papai quem explicou:
— Ele faleceu.
— Mas ele não era amigo de Jesus? Não é justo o seu Altanir morrer! Ele era 

muito legal!
Comecei a chorar.
Papai me abraçou e disse:
— Filho, você confia no meu amor por você?
— Confio.
— Mas às vezes faço e proíbo coisas que você não gosta, certo?
— Aham.
— Nesses momentos, você acha que eu o amo menos?
— Não, mesmo quando não gosto, sei que o senhor faz tudo para o meu bem.

— Exatamente, meu querido. E aprendi isso 
com nosso Deus. Tem muitas coisas e momen-
tos tristes que vivemos, que não fazem sentido e 

parece que Deus não gosta da gente. Mas não se 
engane, tudo o que Deus faz, mesmo quando 
não entendemos, é para o nosso bem!Senhor, ajude-me  

a confiar que  
tudo é para nosso bem!

1) Você já perdeu alguma  
pessoa querida?

2) O que o ajudou a entender que 
Deus faz tudo por nos amar?

Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas  
para o bem daqueles que amam a Deus…  

—Romanos 8:28



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 06
Consolo de Deus

Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim!  
Ajuda-me, ó Senhor Deus!  

—Salmo 30:10

RRecebemos a notícia de que uma amiga da igreja perdeu seu marido em 
um acidente. Mamãe ligou para ela e ouvi quando disse:

— Peço a Deus que envie Seu Espírito Santo para consolar o seu 
coração e lhe dar paz!

Sempre ouço as pessoas falando que Deus dá paz, que o Espírito Santo con-
sola, mas como será isso? Perguntei para a mamãe:

— Como é sentir esse consolo do Espírito Santo que tanto falam?
— Sabe, esses dias ao tirar um bolo do forno, num descuido, segurei direto 

na forma e queimei os dedos. Ardeu muito e corri para colocar a mão debaixo 
da água corrente. Enquanto a água resfriava minha mão, eu não sentia dor, 
mas se eu tirasse a mão da água, voltava a arder. Assim é o consolo do Espírito 
Santo: quando a dor da perda fica muito forte, nos mantemos na presença de 
Deus e pedimos a Ele que nos dê forças e logo vem um alívio no coração e a 
certeza de que o Espírito Santo está conosco e nos dá paz e esperança!

Senhor, obrigado  
por ouvir nosso choro 
quando estamos tristes  

e nos consolar.

1) Você já ficou triste?  
Por qual motivo?

2) De que maneira você recebeu 
consolo de Deus?



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 07
A reunião final

NNa casa do vovô encontrei uma foto antiga, em preto e branco, que tinha 
umas trinta pessoas.

Perguntei:
— Quem são, vovô?
— Meus pais, meus tios, meus avós e meus primos.
Ele veio ver a foto junto comigo e comentou:
— Puxa vida, a maioria desse pessoal já se foi.
— Foi para onde?
— Faleceu, Arthur!
— Ai, que triste, vô. O senhor não sente saudades?
— Sinto, sim. Muitas saudades, mas eles também serviam ao Senhor e eu sei 

que um dia vamos nos encontrar.
— Ah, lá no Céu, né? No dia que Jesus voltar?
— Isso mesmo! Jesus transformou a perda da morte em esperança, no dia 

que prometeu nos levar para junto dele. Agora, quando alguém se vai, sentimos 
saudades, mas temos a esperança de encontrar essa 

pessoa outra vez, quando formos para o Céu.

Querido Jesus,  
obrigado por garantir esse 

encontro gigante que  
vai acontecer aí no Céu!

1) Tem alguém que você não pode 
mais abraçar que estará no Céu 
naquele dia?

2) Você lembra o que é preciso 
para entrar lá? 

Então nós, os que estivermos vivos,  
seremos levados nas nuvens, junto com eles…  

—1 Tessalonicenses 4:17



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 08 Na vida ou na morte,  
sou de Jesus

Se vivemos, é para o Senhor que vivemos; e, se morremos, 
também é para o Senhor que morremos. 

—Romanos 14:8

O O vovô foi visitar um grande amigo que está doente e fará uma cirurgia 
de alto risco daqui a dois dias.

—O que é cirurgia de alto risco, vovô?
—Ah, meu filho, significa que os médicos vão tentar salvar o meu amigo, 

mas, como a doença dele é muito complicada, as chances de ele morrer durante 
essa cirurgia são muito grandes!

—Que horror!
—É triste mesmo. Mas hoje passamos uma manhã abençoada. Oramos e lou-

vamos a Deus! Choramos em Sua presença e fomos cheios da Sua glória.
—O seu amigo está feliz, mesmo sabendo que pode morrer?!
—Sim, Arthur, e por dois motivos. Ele sabe que, se Deus quiser, pode livrá-lo 

da morte. Mas, se não e ele morrer, meu amigo sabe que vai morar no Céu junto 
com Jesus. É essa certeza que o deixa em paz e até feliz.

—Mas, se ele morrer, a família dele ficará triste!
—Ficará, sim… mas eles terão o Espírito Santo para os consolar, sempre que 

a saudade apertar.

  Jesus, eu quero que 
  o Senhor fique sempre 

comigo independentemente   
das circunstâncias.

1) Quando está com medo, o que 
você costuma fazer?

2) Que lugar a oração ocupa em 
sua vida nesses e em outros 
momentos?



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 09
O amigo do vovô partiu

FFomos visitar o vovô e ele estava chorando.
—O que aconteceu, vovô?
— Você se lembra daquele meu amigo que faria uma cirurgia, Arthur?

—Ele morreu?
—Sim, ele foi para o Céu!
—Mas o senhor disse que isso era bom.
—E é mesmo. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, esse momento fica 

menos triste, mas a saudade ainda é grande. 
—Não estou entendendo, vovô.
—Sabe, Arthur, quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou, Ele con-

quistou para nós o direito de morar no Céu com Ele. Agora, estou triste pela 
morte do meu amigo, mas, por causa de Jesus, tenho a certeza de que, quando eu 
partir, vou encontrar o meu amigo novamente. Então, essa esperança me deixa 
menos triste.

—Ah, entendi. Você preferia que seu amigo não tivesse morrido, mas fica 
feliz porque vai encontrá-lo no Céu um dia.

—Exatamente.

  Jesus, obrigado  
  por me salvar e garantir  
que encontrarei as pessoas  

que amo lá no Céu!

1) Como você imagina que é o Céu?

2) O que você quer fazer primeiro 
quando chegar lá?

Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês,  
que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele  

pela morte de Cristo na cruz. —Efésios 2:13



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 10
Até logo

…não fiquem tristes como ficam aqueles  
que não têm esperança. 

—1 Tessalonicenses 4:13

MMamãe precisou que o vovô nos buscasse hoje na escola. Ele foi, mas, 
antes de nos levar para casa, precisou passar em um velório.

Um grande amigo seu havia falecido.
O vovô não estava tão brincalhão como de costume, mas também não pare-

cia desesperado.
—O senhor gostava muito ou pouco desse amigo?
Ele sorriu!
—Fomos amigos por mais de 50 anos. Ele era uma das pessoas que eu mais 

amava. Um grande amigo.
—Então por que o senhor não está chorando?
—Sabe, Arthur, a morte é muito triste. Ela nos separa definitivamente das 

pessoas que amamos, mas apenas nessa vida. Creio, com todas as forças, que 
meu amigo foi para o Céu. E sei que um dia o encontrarei lá. A certeza desse 
reencontro diminui a minha tristeza.

—Por isso o senhor disse “até logo!”?
—Exatamente, filho.
Vovô me beijou, e uma lágrima escorreu do 

seu olho.

Deus, obrigado  
por preparar uma nova 

morada aí no Céu  
para mim e para os meus 

amigos. Amém!

1) Quem você vai reencontrar 
no Céu?

2) A quem você precisa contar 
sobre o amor de Jesus para que 
essa pessoa também possa ir 
morar lá?



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 11
Não sabia do Eduardo…

HHoje é feriado e fomos almoçar na casa do vovô. Só que, no meio da tarde, 
peguei o vovô chorando lá no quintal.

—O senhor está triste?
—Ah, Arthur, eu estou com saudades.
—De quem?
—Do Eduardo. 
—Ele era seu amigo?
O vovô abaixou a cabeça e começou a chorar de novo. 
Aí ele me contou que o Eduardo seria o primeiro filho dele, mas, na hora do 

parto da vovó, no dia 2 de novembro de 1978, houve uma complicação e o bebê 
nasceu morto.

—Que triste, vovô! Então, ele era meu tio?
—Sim…
—Mas eu nunca tinha visto o senhor triste por causa disso!
—Ah, meu neto querido, depois disso, Deus me deu muitas alegrias: outros 

filhos abençoados, netos especiais… só que às 
vezes eu ainda choro um pouquinho! Mas não 

se preocupe, já estou melhor. O Espírito Santo 
mandou você aqui para me dar um abraço e 
diminuir essa dor que estava aqui no peito.  Espírito Santo, 

 console as pessoas  
que hoje estão  

tristes porque alguém que  
amavam já morreu.

1) Você está triste hoje por algum 
motivo? Por qual?

2) Que tal falar com o Espírito 
Santo sobre isso?

No sofrimento, eu fui consolado porque  
a tua promessa me deu vida.

—Salmo 119:50



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Dia 12 Quando é a hora  
de morar no Céu?

Pois para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas, se eu  
continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil…  

—Filipenses 1:21,22

–M–Mamãe, o Céu parece ser tão legal! Quero ir logo para lá!
—Sério?
—Sim, a senhora não tem vontade?

—Tenho, mas não estou com pressa.
—Por quê?
—Porque para morar lá eu preciso morrer aqui.
—Ah, não quero ficar sem a senhora.
—Nem eu sem você.
—Mas, mãe, por que a gente tem que morrer para ir para o Céu?
—Ah, filho, esse problema vem desde o Éden, porque Adão e Eva pecaram. 
Mas Jesus veio aqui e conquistou um lugar no Céu para nós. 
—É, eu sei. Mas agora não sei se quero ir para lá.
—Claro que quer! Pense assim: vamos viver só alguns anos aqui na Terra e 

depois, vamos ficar juntos eternamente no Céu… um tempo que nunca acaba!
—É mesmo?!
—Sim. Um dia vamos dormir aqui e acordar lá.  

E aí seremos felizes para sempre!
—Que massa! Então, quero aproveitar aqui 

primeiro e depois eu aproveito lá.
  Jesus, ajude-me a 
   aproveitar bem  

  o tempo aqui na Terra,  
mas com o coração  

ligado no Céu.

1) Você tem vontade de morar no 
Céu? Por quê?

2) Faça um desenho com tudo 
o que você acha que vai ter lá 
no Céu!



ATIVIDADEATIVIDADE

ORAÇÃOORAÇÃO

Esperança no sofrimento
Dia 13

MMamãe explicou que, para nós que acreditamos em Deus e na vida eter-
na, a morte não deve ser tão assustadora, porque significa que a pessoa 
foi morar no céu, um lugar perfeito e sem tristezas.

— Mas, mãe, a gente não sente falta das pessoas? Se hoje acontecesse alguma 
coisa com a senhora, eu ficaria sem mãe! Isso é terrível!

— É verdade, Arthur. Seria muito complicado e você teria todo o direito de 
ficar triste e sentir a minha falta, sentir saudades.

— Então por que a Bíblia fala para ficarmos alegres nesses momentos?
— Na verdade, a Bíblia nos lembra de que Deus está constantemente conos-

co. Inclusive nesses momentos difíceis e esse é o nosso consolo. A presença de 
Deus jamais faltará em nossa vida! 

Fiquei pensando que é mesmo um consolo lembrar que Deus nos ajuda a 
passar por essas coisas tristes na vida. Ainda bem!

Querido Deus, agradeço 
por estar comigo mesmo nos 

momentos ruins da vida.

1) Por que podemos ficar alegres 
mesmo em momentos difíceis? 

2) Você já viveu um momento 
difícil e ainda teve alegria? Qual?

Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês 
fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos  

de provações que vocês estão sofrendo. —1 Pedro 1:6



Importante
Oração

Você gostaria de convidar Jesus para morar em seu coração? 
Ele promete estar sempre com você, preparar um lugar para você  

no Céu e te dar VIDA ETERNA. Repita a oração abaixo:

Deus,

Eu entendi que o Senhor me criou, me ama  
e está sempre comigo.

Às vezes eu faço coisas erradas, mas sei que  
eu preciso me arrepender e pedir desculpas para que  

o Senhor possa apagar os meus erros.
Obrigado por ter mandado Jesus para ser meu herói e me salvar.

Obrigado porque Ele morreu, mas está vivo  
e me oferece o Espírito Santo para ficar comigo. 

Eu quero seguir Jesus e quero que o Senhor  
tome conta da minha vida a partir de hoje.  

Venha morar no meu coração e ser o meu Dono,
Ajude-me a ser o Seu melhor amigo  

e me ensine a viver do jeitinho que o Senhor planejou pra mim.
Eu também quero viver para sempre. 

Escreva o meu nome agora no livro da vida. 
Em nome de Jesus, amém.

Você fez essa oração?  
Seja bem-vindo à família de Deus! Procure  
uma igreja onde Jesus é adorado e onde  

a Bíblia é ensinada. Com certeza você vai achar uma 
perto da sua casa. E ore sempre,  

conversando com Deus em todos os momentos.  
Ele é o seu Amigão, não se esqueça disso!


