
 

  Momento com Deus – Crianças de 04 a 06 anos 
HISTÓRIA ESPECIAL – KEVIN APRENDE SOBRE OBEDIÊNCIA 

 

NOME: ________________________________________________________________DATA: 22/01/2023 
 

 

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: Com ajuda de seus pais, leia 1 Pedro 1:14 
Kevin, o personagem de nossa história de domingo, era uma criança muito feliz e animada, porém tinha 
um hábito ruim. Sempre que seus pais o chamavam para algo, Kevin respondia... Circule a resposta certa: 

 

UM INSTANTE                         JÁ VOU                NÃO FALAVA NADA 
 
Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, me ajude a obedecer sem questionar. 
 

TERÇA-FEIRA: Com ajuda de seus pais, leia 1 João 5:3 
Com a história de Kevin aprendemos um valor muito importante para nossas vidas! Pinte dentro do 
contorno das letras para lembrar o que vimos: 

Orando – Fale e a criança repete: 
Senhor, me ajude a guardar esse ensino no meu coração. 
 

QUARTA-FEIRA: Com ajuda de seus pais, leia Provérbios 13:1 
Os pais de Kevin sabiam que ele tinha uma dificuldade com a obediência, e tentaram de muitas formas 
explicar que deixar para depois quando falavam com ele não era uma boa postura. Abaixo teremos duas 
figuras. Pinte aquela que simboliza melhor a palavra obediência: 
 

“HONRA TEU PAI E TUA MÃE.” (EFÉSIOS 6:10) 



 
Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, me ensine a te obedecer cada dia! 

 
QUINTA-FEIRA: Com ajuda de seus pais, leia Colossenses 3:20 
Você sabe o que é honra? A Palavra de Deus fala que devemos honrar nossos pais, mas o que isso quer 
dizer? Honrar é o mesmo que valorizar, reconhecer a autoridade e reverenciar. Honra pode ser 
demonstrada principalmente em forma de palavras e atitudes. Faça um desenho como forma de honrar 
alguém que é autoridade em sua vida:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, me ajude a praticar o que aprendi sobre honra! 
 

SEXTA-FEIRA: Com ajuda de seus pais, leia Êxodo 20:12 
Ontem aprendemos que devemos honrar as pessoas que são autoridades em nossa vida. Mas existem duas 
pessoas que Deus nos ordena honrar mais que as outras, e ainda promete que nos recompensará se 
fizermos. Cubra as palavras para descobrir quem são essas pessoas: 

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, obrigada por me ensinar sobre obediência e honra, me ajude a te agradar!  


