
SEMANA 40 – PRESENTES DE DEUS – Parte 1 

 
NOME: ______________________________________________________- Data: 02 /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; 
 A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 1: 11-12, 20-26 e 29. (sua leitura); 

 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:  

 

Você conhece a Bíblia? Ela é um livro maravilho. A Bíblia é a Palavra 
de Deus! 
A Bíblia é um livro onde estão escritas muitas histórias verdadeiras, que 
nos ensinam sobre o amor de Deus!  
O primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, nos conta comoDeus criou 
todas as coisas.  
Nós recebemos muitos presentes de Deus. 

Durante esta semana vamos conhecer alguns 
presentes que Deus nos deu com tanto amor. 
* Repetir o versículo com seu filho (a): 

“OBEDECEREI À TUA PALAVRA” 
 
* ATIVIDADE: Pinte a Bíblia, o livro onde está 
escrita a Palavra de Deus. 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você 
poderá ler e ele (a) repetir:  “Querido Deus, eu te 
agradeço pela Tua Palavra!” 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA: 
Entre os presentes que Deus 
nos deu, estão as plantinhas! 
Você sabe quem fez as 
plantas? Sim, foi Deus.  

Existem muitos tipos de 
plantas, grandes pequenas, 
floridas, sem flor, que dão 
frutos…  

Para planta crescer saudável e bonita, ela precisa de água, sol e uma terra boa. As plantas são presentes 
de Deus para nós.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À TUA PALAVRA” 
 
* ATIVIDADE: Deus criou as flores. Pinte essas flores. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado pelas 

lindas plantas que deixam os lugares mais bonitos!” 

_____________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

As plantas são presentes de Deus para nós. As árvores nos dão 
sombra, frutas gostosas, madeira para fazer os móveis...  
Com as flores são feitos perfumes, elas deixam o lugar onde 
estão mais bonitos. De algumas plantas também são feitos 
remédios, sucos e até roupa.  
Devemos cuidar do que Deus nos deu, não desperdiçar, comer 
tudinho, para não jogar fora o que está bom para comer.  

Nós devemos agradecer ao Senhor pelo alimento sempre. Você agradece a Deus antes de comer algum 
alimento? Nosso Deus fica muito alegre quando somos agradecidos.  
Na Bíblia, Deus diz que “Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem 
sementes e todas as árvores que dão frutas”. Deus nos deu de presente as lindas plantas e os saborosos 
frutos. 



* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À TUA PALAVRA” 
 
* ATIVIDADE: Com ajuda de um familiar, recolha folhas caídas de árvores e cole na árvore deixando-a 
bem linda. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo 

alimento de cada dia!” 

_____________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Deus nos deu um corpo. Que partes têm no nosso corpo? (vá falando e apontando para cada parte 
citada). Nosso corpo é um presente que Deus nos deu e devemos cuidar bem dele. Para isso, temos que 
lavar bem as mãos antes de comer, escovar os dentes depois das refeições, tomar banho todo dia e 
pentear o cabelo.  

 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI 

À TUA PALAVRA” 

 
 
 
 
 
 
 

* ATIVIDADE: Hoje aprendemos que Deus nos deu um corpo e que devemos cuidar bem dele, tendo 
bons hábitos de higiene. Diga o que representa cada figura abaixo (você deve fazer essas ações para 
cuidar do seu corpo todo dia) e depois pinte bem bonito esse desenho.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado pelo 
meu corpo!” 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Nosso corpo é um presente que Deus nos deu e devemos cuidar bem dele. Para isso, devemos comer 

alimentos que nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Os alimentos saudáveis também são presentes 

de Deus para nós. Que alimentos são esses? (deixe-os responderem) São legumes, vegetais, frutas, 

leitinho, carne, arroz, feijão... 

Que frutas vocês conhecem? (Vá dizendo o nome de algumas e, se 
possível, mostrando-as).  
Que legumes e verduras vocês conhecem? (Vá dizendo o nome de 
algumas e se possível mostrando-as). 
Você quer ser saudável e forte? (mostre o muque do braço) Então tem 
que comer muitos legumes, vegetais, frutas, arroz, feijão!  
 

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

PALAVRA” 
 
* ATIVIDADE: A mamãe ou o papai vai dizer o nome de cada alimento que aparece na figura, depois 
vamos colorir esses alimentos que fazem bem para nosso corpo. 

 
* 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! Amém” 


