
 
SEMANA 45 – A CRIAÇÃO (Revisão) 

 

NOME: _______________________________________________________________- Data: 06/11/2022    

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 no livro de Gênesis 1:25 a 2:25 (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:  
 

“SEJAM AGRADECIDOS” (Colossenses 3:15b) 
 

Gestos: Após repetir o versículo, olhar para o alto com os braços levantados e dizer: Obrigado, Deus! 

______________________________________________________________________________ 

SEGUNDA – FEIRA 

 * HISTÓRIA: 

 

No começo do mundo havia apenas trevas, por toda parte. Então Deus disse: 
- Que haja luz! 
E houve luz. A claridade foi separada da escuridão. E Deus chamou a claridade de dia. E chamou a 
escuridão de noite. Isso aconteceu no primeiro dia. Deus continuou trabalhando. No segundo dia, Ele fez 
o céu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SEJAM AGRADECIDOS. 

 

* ATIVIDADE: Deus criou a luz e a claridade foi separada da escuridão. Chamou a claridade de dia e a 

escuridão de noite. Observe as imagens abaixo e pinte as atividades que fazemos durante o DIA: 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



   

 

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

criastes!” 

____________________________________________________________________________________ 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

No terceiro dia, Deus separou a terra dos 

mares. E ainda criou as grandes árvores e 

outras plantas e as flores, para enfeitar a terra.  

Já no quarto dia, Deus criou o sol e a lua e as 

estrelas, astros que deviam ficar brilhando no 

céu. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SEJAM 

AGRADECIDOS. 

 

* ATIVIDADE: Deus criou no terceiro dia as grandes árvores e outras plantas 

e as flores, para enfeitar a terra. No espaço abaixo, cole folhas de árvores: 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a)! Você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado pela maravilhosa 

natureza que o senhor criou com tanto amor!” 

_____________________________________________________________________________________ 



QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

No quinto dia, Deus criou os peixes nos rios e nos mares, também 

criou os pássaros. 

No sexto dia, Deus resolveu povoar a Terra, Ele fez os animais bem 
grandes e pequenos, assim o mundo ficou povoado de seres 
animados.  
Depois de tudo que havia criado, Deus achou que ainda faltava um ser 
que pudesse pensar e agir de maneira inteligente, então criou o 

homem, que recebeu o 
nome de Adão. E Deus 
pediu para ele dar 
nome a todos os bichos da terra, do mar e do ar.  
Mas estava faltando alguém para ser companheira de Adão, 
então, Deus fez a mulher, que recebeu o nome de Eva.  
Adão e Eva levavam uma vida muito boa no paraíso. Só 
depois disso, no sétimo dia, é que Deus descansou.  

 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SEJAM AGRADECIDOS. 

 

* ATIVIDADE: Deus descansou no sétimo dia da criação. Pinte as cenas das crianças em seus momentos 
de descanso: 

 
 

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

cuidado e proteção!” 

_____________________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom! 
No meio do Jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida, que 
era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva podiam 
comer de qualquer árvore do jardim, mas os proibiu de comer 
somente os frutos daquela árvore. Mas eles foram enganados pela 
serpente (o diabo) e foram desobedientes ao comerem daquele 
fruto. Por causa disso, foram expulsos do jardim. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SEJAM AGRADECIDOS. 

 

* ATIVIDADE: Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros. Desenhe na imagem o rosto do 

homem e da mulher. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Obrigado Deus por ter criado tudo 

tão perfeito para nós!” 

____________________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Deus demonstra seu grande amor por nós! Também devemos demonstrar nosso amor por 
Deus, por tudo que Ele criou e por seu infinito amor por nós, pois Deus é amor. 
Devemos agradecê-lo todos os dias por tudo que Ele fez, com tanta perfeição. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): SEJAM AGRADECIDOS. 

 
* ATIVIDADE: Pinte o lugar onde Deus colocou o homem e a mulher para viverem: 

 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, eu te agradeço pela 

obra da criação, tudo que o Senhor fez é perfeito!” 


