
Livro Para Colorir:  

Mais Magnificente  
do que ÁrvoresNo 

Jardim

Vocês já repararam na grande variedade de 
árvores que existe na natureza? Cada árvore é 

diferente, e cada uma tem um propósito específico.



Tem árvores que fornecem sombra e abrigo.



Tem árvores que protegem 
plantas menores ou brotos do 

vento e das intempéries.

Ei, o meu 
chapéu!



Árvores que são perfeitas para  
brincar—escalar, construir uma casa na  

árvore, ou pendurar balanços em seus ramos.



As árvores 
produzem 

diferentes tipos 
de frutos—

maçãs, pêssegos, 
laranjas, figos e 
muitos outros. 

Deus criou muitos 
tipos de árvores 
diferentes, cada 
um único e com 

um propósito 
especial.



Para uma 
árvore crescer 

adequadamente, 
suas raízes 

precisam penetrar 
profundamente 

no solo a fim 
de receber os 

nutrientes. É assim 
que se tornará 

uma árvore com 
um bom alicerce 

capaz de suportar 
os possíveis ventos e 

tempestades.

Você sabia que  
as raízes de uma árvore se 

estendem até onde chegam 
os seus ramos?



Deus criou Seus filhos com 
muitos dons e talentos 

diferentes, Cada pessoa é 
única e especial para Ele.



Na Bíblia, lemos 
que “Nós somos 

criaturas de 
Deus. Ele nos 

criou em Cristo 
Jesus para que 

passássemos 
a nossa vida 
fazendo as 
boas obras 

que Ele já tinha 
preparado.”1

Gostou 
da minha 

arte?

1
 Efésios 2:10 NTLH



Você é feito à imagem de Deus;2 Ele tem planos para o 
seu futuro que são bons e cheios de esperança.3

Pronto. 
Perfeito!

2 Ver Gênesis 1:27.
3 Ver Jeremias 29:11.



Ele fez você exatamente 
do jeito que é. Suas 

características, 
habilidades, experiências 

e cultura diferentes 
tornam você uma 
criação única. Até 

mesmo as coisas com 
as quais luta contribuem 

para desenvolver seu 
caráter e determinação, 

porque o lembram de 
pedir ajuda a Deus.

 Luiza, seu quarto 
está sempre limpo e 
arrumado! Gosto da 

forma como você 
organiza tudo.

Minha nossa, a  
leitura é tão difícil para 
mim! Jesus, por favor, 
me ajude a continuar 

tentando.

Obrigada, 
Lena!



Nunca se 
esqueça 

que você é 
especial para 

Mim!

 Se você se sente 
desencorajado com 

algo, tome um tempinho 
para conversar Comigo a 

respeito. Eu o encorajarei e o 
aproximarei mais de Mim. Você é 

importante 
para Mim!
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Como uma Árvore

4 Salmo 1:1–3, tradução literal do inglês

“Feliz é aquele que não escuta os 
perversos.

Não vai onde vão os pecadores.
Não faz o que os ruins fazem.

Ele ama os ensinamentos do Senhor.
Pensa neles dia e noite.

Ele é forte como uma árvore 
plantada junto a um rio, 

Que produz frutos na estação 
própria.

Suas folhas não murcham.
Tudo o que faz prosperará.”4

Veja se consegue descobrir em todas as páginas onde está  
escondida minhoca, a amiga do Sr. Jardineiro. 
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