
 

 

Cidadania Cristã (3o ano) 
“Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”  

(II Timóteo 2:1) 
 

DESDE O VENTRE, JESUS O ESCOLHEU! 
DEUS ESCOLHEU VOCÊ! 

 
João Batista nem existia ainda, mas Deus já sabia qual seria seu 

nome e como seria sua vida! Os pais de João Batista eram diferentes 
dos outros. Eram velhos demais e Isabel era estéril, mesmo assim, 
Deus quis que João Batista nascesse naquele tempo. 

Deus também escolheu você, independentemente do tipo de 
pais que você tenha. Quando você estava no ventre de sua mãe, 
Deus já sabia que você seria dele, da mesma maneira que João 
Batista. 

Você tem muito valor para Deus. Por isso, nunca pense que 
você nasceu por acaso, ou que ninguém queria que você nascesse. 
Porque não foi o seu pai ou sua mãe que teve o plano de ter você. Foi 
Deus! 

Você foi chamado para viver como Jesus viveu: Fazendo tudo 
para agradar ao Pai. 

Fonte: O poder de Deus está na palavra – Márcia S. Ribeiro 
 

Responda em seu caderno. 
 
1. Quais atitudes agradam o coração de Deus? 
 
2. Registre: Efésios 1:4. 
 
3. Relacione o que nós aprendemos com alguns princípios.  
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