
 

  Momento com Deus – Crianças de 04 a 06 anos 
HISTÓRIA ESPECIAL – O SOTÃO ILUMINADO 

 

NOME: ________________________________________________________________DATA: 08/01/2023 
 

 

Versículo para Memorizar: 

 

 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. (Rotina ajuda no aprendizado!) 

 Leia a meditação antes para saber se você vai precisar de algum material; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA 
Em nosso domingo, vimos a história de Tomy, o garotinho que tinha um amigo especial. Joãozinho, seu 
amigo, foi deixar um presente para ele! Circule o que era: 

   
 
 
 
 
 

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, me ajude a ser um bom amigo, e a escolher bons amigos. 
 

TERÇA-FEIRA 
Joãozinho quis deixar aquela moeda para Tomy, pois sabia que ele precisava de muitas coisas. Porém Tomy 
disse que o que ele queria de presente era outra coisa, que era mais valiosa que dinheiro! Pinte o que Tomy 
pediu para Joãozinho comprar: 
 
 
 
 
 
 
 
Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, obrigado por deixar sua Palavra para nos ajudar a te conhecer!   
 

QUARTA-FEIRA  
Ao ganhar a Bíblia de seu amigo Joãozinho,  
Tomy ficou muito feliz e agradecido, pois queria 
conhecer mais a Deus, por isso, logo começou a  
ler sem parar! Em pouco tempo, Tomy aprendeu  
muitas coisas, e desejava conhecer mais sobre  
um personagem especial, que chamou sua atenção.  
Ligue os pontos para descobrir qual foi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, te agradeço pelo teu amor por mim. 

ALEGREM-SE SEMPRE NO SENHOR. FILIPENSES 4:04 



QUINTA-FEIRA 
Tomy se sentia muito sozinho naquele sótão escuro antes de ganhar a Bíblia. Mas quando começou a ler, 
de alguma maneira sentiu que não estava mais sozinho, e aquele sótão estava iluminado! Cole glitter na 
palavra a seguir, e descubra o que mudou: 

Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, obrigado por estar comigo em todos os momentos!  
 

SEXTA-FEIRA 
Tomy descobriu sua razão de viver ao ler a Bíblia! Agora ele queria cumprir o que estava escrito ali. Ao ler 
que todos os que creem devem espalhar a mensagem de salvação, Tomy se perguntou como poderia fazer 
isso, já que não poderia ir pelo mundo. Cubra as letras e descubra a estratégia que Deus lhe deu: 

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, me ajude a sempre fazer o que o Senhor me pede!  
 


