
SEMANA 45 –MILAGRES DE JESUS - Parte 1 (revisão) 

NOME: ___________________________________________- Data: 07/11/2021    

Orientações ao responsável pela criança: 

• Para a criança fazer essa meditação ela precisará totalmente de sua ajuda; 

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

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em João 2:1-11 / Lucas 4:38-39 / Lucas 8:22-25 / 
Lucas 8:40-56 / Marcos 2:1-5; 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“O SENHOR REINA” (Salmos 99:1a) 
 
Gestos: O SENHOR - apontar para o alto; REINA- fazer como se estivesse colocando uma coroa na 
cabeça) 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 Esta semana, vamos relembrar alguns milagres que Jesus 
realizou quando estava aqui na terra. 
 O primeiro milagre aconteceu quando Jesus e seus discípulos 
foram convidados para um casamento na cidade de Caná da Galileia. 
A mãe de Jesus também estava lá.  
 De repente, no meio da festa, o vinho acabou, Maria, sua mãe, 
chamou Jesus e disse: – Eles não têm mais vinho. Então, eles foram 
até os servos, e Jesus disse a eles para encherem os potes com 
água. Eles assim o fizeram, encheram os potes totalmente. Depois, 

colocaram o copo lá dentro, e a água tinha se transformada em vinho.  
 Quando o encarregado da festa provou a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: 
– Hum! Que vinho bom!  
 Todos os que estavam na festa ficaram admirados.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a: O SENHOR REINA. 
 
* ATIVIDADE: O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em uma festa de casamento, 
porque Ele se importa com as pessoas. Encha os vasos de água, pintando-os de azul. 

              

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, obrigado pelo seu 
grande amor!” 
____________________________________________________________________________________ 

TERÇA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA:  

 Um dia, Jesus foi para a casa de Pedro e André. Ao 
chegar, ficaram sabendo que a sogra de Pedro estava 
deitada na cama, doente, com febre alta.  

 Jesus foi até ela, repreendeu a febre e a segurou pela 
mão. Então, ela foi curada e já se levantou da cama.  

 Jesus é demais! Nenhuma doença fica perto dele! 
 Ele cura as pessoas de suas doenças e elas se 
sentem bem de novo.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a: O SENHOR REINA. 
 
* ATIVIDADE: Jesus curou a sogra de Pedro que estava doente com febre. Vamos pintar esta cena? 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por cuidar de nós 
todos os dias.” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Outro dia, depois de ensinar o povo, Jesus e seus discípulos 
subiram nos barcos e Jesus disse a eles: – Vamos passar para a 
outra margem do lago. Ele estava um pouco cansado, por isso 
pegou um travesseiro e se deitou no chão do barco de Pedro e 
dormiu.  

Começou a chover e a chuva era muito forte. As ondas do 
mar também estavam muito agitadas e jogavam o barco de um lado 
para o outro. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus dormia 
tranquilamente.  

Então, eles foram até Jesus e o acordaram. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: – Fique calmo, 
silêncio! O vento se aquietou, e o mar ficou calmo de novo. Jesus disse a eles: – Por que vocês estão com 
medo? Vocês ainda não têm fé?  

Eles ficaram espantados porque o mar e o vento obedeceram a Jesus. Ele tinha feito mais um milagre, 
mostrando o Seu poder sobre a natureza, até o vento e a chuva obedecem a Jesus!  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a: O SENHOR REINA. 
 



* ATIVIDADE: Jesus tem poder sobre todas as coisas. Certa vez, ele fez uma tempestade parar. Pinte 
esta cena. 
 

 
 

 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, tu és todo poderoso!” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Certa vez, Jesus chegou e logo viu uma grande 
multidão correndo para Ele. Junto com a multidão estava 
um homem chamado Jairo, que ao ver Jesus, disse: – 
Minha filhinha está quase morrendo; venha, Jesus, e 
coloque suas mãos sobre ela para que seja curada, e ela 
viverá.  

Jesus foi com ele, mas enquanto ainda estavam ali 
com a multidão, chegaram algumas pessoas da casa de 
Jairo dizendo: – Sua filha morreu, não precisa mais 

incomodar o Mestre.  
Ao ouvir isso, Jesus, disse a Jairo: – Não tenha medo; você só precisa crer em mim.  
Quando chegaram lá, Jesus viu muita gente chorando e gritando, e perguntou: – Por que todo mundo 

está chorando? A menina só está dormindo.  
Ele entrou no quarto, junto com Seus discípulos e os pais da menina, pegou sua mãozinha e lhe disse: 

– Menina, eu te ordeno, 
levante-se! Na mesma hora, 
ela se levantou. Todos ficaram 
muito contentes porque Jesus 
tinha ressuscitado a filha de 
Jairo.  
 
 
* Repetir o versículo com seu 

filho (a: O SENHOR REINA. 
 
 
 
* ATIVIDADE: Jesus 
ressuscitou a filha de Jairo. 
Deixe a cena bem colorida. 
 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado por sua 
proteção!” 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Certa vez, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. 
Todos queriam ouvir Jesus. Era tanta gente que não cabia 
todo mundo dentro da casa onde Ele estava.  

Um paralítico chegou, sendo carregado em sua 
maca por quatro homens. Eles faziam de tudo para colocar 
o seu amigo perto de Jesus para ser curado, mas parecia 
impossível por causa da multidão.  

Então, os quatro amigos tiveram uma grande ideia: 
subiram ao telhado da casa, abriram o teto, fizeram um 
buraco nele, baixaram o seu amigo deitado na maca e o 
puseram na frente de Jesus.  

Jesus percebeu que eles tinham muita fé e disse: 
– Filho, os seus pecados estão perdoados. Levante-se, 
pegue a sua maca e vá para casa. E o homem foi curado! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a: O SENHOR REINA. 
 
* ATIVIDADE: Jesus pode fazer qualquer coisa. Pinte Jesus curando esse paralítico que voltou a andar. 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, eu te agradeço por 
ter enviado seu amado filho Jesus!” 
 


