
SEMANA 42 – PRESENTES DE DEUS – Parte 3 
 

 
NOME: ________________________________________________________- Data: 16/10/2022 

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; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 
 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 

atividade em família, TRAZER a criança aos domingos e ORAR por elas). 
____________________________________________________________________________________ 

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

 

“OBEDECEREI À TUA PALAVRA” (Salmos 119: 17b) 
 

 (Gestos: OBEDECEREI - bater continência; À TUA - apontar para o alto; PALAVRA - mãos em formato 

de livro aberto) 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Durante esta semana vamos falar sobre alguns presentes que 

recebemos de Deus. A ÁGUA é um deles!  

A Bíblia (mostrar a Bíblia), é a Palavra de Deus, ela diz que 

Deus nos deu a água. A água serve para matar a sede dos 

animais e para regar as plantas. Alguém da sua casa já esqueceu 

alguma vez de molhar as plantas ou a grama por muitos dias? 

O que aconteceu com elas? (deixe-os responderem) 

Alguma vez você ficou com muita sede? (deixe-os 

responderem) Que sensação mais ruim! Parece que a boca fica 

seca e surge um desejo muito grande de beber água! Vocês 

sabiam que as pessoas podem ficar dias sem comer nenhum 

alimento, mas que não podem ficar 

sem beber água por muito tempo? E 

se bebemos pouca água podemos 

ficar doentes. A água é vida para 

nós!  
* Repetir o versículo com seu filho 

(a): OBEDECEREI À TUA 

PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Cole algodão na 
nuvem e com ajuda de seus 
familiares faça os pingos de chuva. 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, eu te agradeço 
pela chuva que molha a terra e faz as plantas crescerem!” 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 
* HISTÓRIA:  
Outro uso da água é para higiene pessoal e limpeza em geral. 
Usamos para tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo. 
A água deve ser usada para cuidar do corpo que Deus nos 
deu, para lavar roupa, calçados, limpar a casa, as calçadas, 
lavar carros, etc. 
Nós devemos cuidar da água. Tem gente que faz mau uso do 
presente que Deus deu, desperdiçando e contaminando a 
água dos rios. 
Criança que ama Jesus deve cuidar do corpo que Deus lhe 
deu, fazendo a higiene correta. Lavar as mãos todas as vezes 
que usa o vaso, antes de comer, escovar os dentes, tomar 
banho e ficar bem cheiroso! 
Devemos cuidar no nosso corpo, porque ele é morada de 
Deus. Nosso corpo também é um presente que Ele nos deu. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte as imagens que mostram o uso da água na higiene pessoal. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado porque o 
Senhor cuida de mim!” 
___________________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

Os animais também são presentes de Deus para nós! 

Tem gente que tem como animal de estimação um gato, cachorro, peixe, passarinho. São animais que 

vivem na casa e alegram seus donos com sua companhia.  

Foi Deus que criou os animais! Você tem algum bichinho 

na sua casa?  

Deus também criou os animais selvagens como o 

tucano, o leão, o elefante, a girafa e o macaco. São 

animais que vivem nas florestas. São lindos os animais 

que Deus criou. Deus é muito criativo.  

Ele fez cada um com uma cor, um tamanho e 

características que os fazem diferentes uns dos outros. 

Deus cuida da sua criação e dos animais, 
providenciando para eles água, chuva e alimento. 

 



* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 

 
* ATIVIDADE: Pinte os animais domésticos e circule os selvagens. 
 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado por tudo 
o que o Senhor criou!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Deus também nos deu animais que podemos usar para 
nos alimentar.  
Você gosta de franguinho ou de um delicioso peixinho? 
Deus fez alguns animais para que possamos no 
alimentar deles também!  
Por exemplo, a vaca nos dá carne e leite, a galinha nos 
dá carne e ovos e comemos carne também do porco e 
do peixe. Deus é maravilhoso, Ele fez tudo perfeito! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte os animais que podem ser usados na nossa alimentação. 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado pelos animais 
que o Senhor criou!” 

 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Deus é muito bom! Ele nos deu muitos presentes, 

como plantas, flores, frutas, legumes e nosso 

corpo.  

Tudo isso Ele fez com muito amor como 

presentes de Deus para nós.  

Devemos cuidar dos presentes que Deus nos deu 

e agradecer ao Senhor todos os dias pelos seus 

presentes, cuidado e amor.  

Deus fica muito alegre quando cuidamos da sua 

criação!  

 
*Repetir o versículo com seu filho (a): 

OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 

* ATIVIDADE: Orar é falar com Deus. Pinte a 
imagem das crianças agradecendo pelos presentes que Deus nos deu. 

 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Amado Deus, eu te agradeço 
por todos os presentes que o Senhor me deu!” 
 


