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O céu de Zalika 
 
Autor: Denis Cruz 
 
Tema: Caridade, missão, evangelismo, céu. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
No cenário mundial é comum flagrarmos situações de total abandono e violência à criança. O estado 
de miserabilidade é terrível em muitos países e as crianças são as grandes vítimas. 
 
Algumas pessoas, movidas por um senso de caridade, atuam de maneira maravilhosa para amenizar 
o impacto da violência e miséria na vida de crianças. É importante, assim, que o jovem compreenda o 
que é caridade e seja motivado a ter mais amor e compaixão pelo próximo, mediante ações 
concretas.  
 
OBJETIVOS 
 
Entender a miséria que há no mundo. 
 
Compreender quão abençoados somos, em detrimento de algumas dificuldades. 
 
Motivar atos de caridade. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

1. Apresentar a palavra “miséria” e deixar os desbravadores darem seus conceitos sobre ela. 
2. Apresentar a palavra “caridade” e deixar os desbravadores darem seus conceitos sobre ela. 
3. Pesquisar sobre locais no mundo onde a miséria é um grande problema. Quais os motivos de 

tal miséria? Quais ações sociais estão sendo feitas nesses locais?  
4. Ler o texto e propor as seguintes questões: 

a. Por que o pastor estava naquele local? Por que ele mantinha uma casa de abrigo 
para crianças? 

b. Como era o relacionamento de Zalika com sua mãe? Ela esperava que fosse 
diferente? 

c. Existe no mundo pais que vendem seus filhos?  
d. Por que Zalika achou que estava no céu? 
e. Se compararmos a vida do jovem desbravador de seu Clube com a de Zalika, qual a 

diferença? O que os desbravadores possuem que Zalika não possuía em sua casa? 
5. Após a leitura, iniciar um diálogo com os desbravadores, questionando:  

a. Existem situações parecidas com as de Zalika próximas de onde vocês estão? 
b. O que os desbravadores podem fazer, concretamente, como forma de levar um 

pedacinho do céu para essas crianças? 
 
SUGESTÕES DE AÇÕES  
 

1. Identificar uma casa de abrigo de crianças e agendar uma visita. 
2. Levar brinquedos e/ou roupas para essas crianças. 
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3. Fazer um piquenique com as crianças do abrigo. (nossa sugestão é que o piquenique seja 
com frutas e pães levados pelas crianças e que também tenham atividades no local – nada 
que ultrapasse mais de uma hora e meia). 

 
 
 


