
 

  Momento com Deus – Crianças de 04 a 06 anos 
HISTÓRIA ESPECIAL – JAIME E O ATEU (O AMOR DE DEUS) 

 

NOME: ________________________________________________________________DATA: 15/01/2023 
 

 

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 
Em nosso domingo, vimos uma história que ilustrava o amor de Deus por nós. Vamos relembrar um pouco 
dela? Jaime era um garotinho e morava com sua tia. Mas certo dia, Jaime teve um problema, e uma 
pessoa o salvou. Pinte a cena que representa o problema que ele teve: 

 
Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, eu quero ajudar quando ver que tem alguém precisando. 
 

TERÇA-FEIRA 
Jaime foi salvo por um homem que morava na vizinhança. Mas esse homem, para salvar Jaime, acabou 
machucando uma parte de seu corpo. Circule a parte do corpo que o homem machucou: 

Refletindo: 
O lugar que o homem machucou para salvar Jaime lembra muito o lugar que Jesus tem marcas de quando 
morreu para nos salvar, não é mesmo? Vamos agradecer a Jesus por isso? 
Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, suas mãos são marcadas por minha causa! Obrigado por ter morrido por mim!   
 

QUARTA-FEIRA  
Depois de ser salvo por aquele homem, Jaime teve oportunidade de escolher morar com outras pessoas, 
mas escolheu morar com ele, pois suas mãos haviam sido queimadas para o salvar. Leve Jaime até o 
homem que o salvou desenhando corações, que simbolizam o amor que foi demonstrado:  

“NÓS AMAMOS PORQUE ELE NOS AMOU PRIMEIRO.” (1 JOÃO 4:19) 



 
Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, eu quero morar com o senhor, porque o senhor me salvou! 
 

QUINTA-FEIRA 
Aquele homem adotou Jaime, se tornando assim, seu pai. Mas aquele homem não acreditava em Deus e 
em Sua Palavra. Até que um dia isso mudou! Ao contar a história de Jesus para Jaime, o homem percebeu 
que tinha uma coisa em comum com Jesus. Ligue os pontos e cubra a palavra para descobrir o que é: 

Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, obrigado por me amar tanto!  
 

SEXTA-FEIRA 
Depois de fazer essa descoberta, a vida de Jaime nunca mais foi a mesma! Ele e seu pai entregaram algo 
a Jesus. Pinte dentro do contorno das letras para ver o que foi: 

Orando – Faça uma oração de entrega de vida, e peça para a criança repetir com você. 


