
 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 33 – JESUS RESSUSCITADO APARECE PARA OS DISCÍPULOS 

 

NOME: ____________________________________ -  Data: 15/08/2021     

Orientações ao responsável pela criança: 

• 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! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 
• A história a ser contada de segunda a sexta está nos livros de João 20:19-31; 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

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

 

“CONFIEM NO SENHOR!” (Salmos 115:11b) 
 

Gestos: CONFIEM - mãos juntas em posição de oração; NO SENHOR -apontar para cima. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Era o primeiro dia da semana, no fim da tarde, os 

discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, porque 

eles estavam com medo dos líderes dos judeus. 

De repente, Jesus passou pelo meio da porta que 

estava trancada, entrou na casa e ficou no meio dos 

discípulos.  

Jesus disse para os discípulos: “Paz seja com 

vocês!”.  

  Quando os discípulos olharam, pensaram que era um 

fantasma e ficaram assustados e com muito medo. Mas era 

Jesus Cristo com um corpo novo – glorificado.  

Jesus disse: “Vejam as minhas mãos e os meus 

pés. Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam; um espírito não 

tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu 

tenho”. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO 

SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Pinte Jesus vivo! 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele 

(a) repetir:  “Jesus, eu sei que tu estás vivo, cuidando de 
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mim!!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

TERÇA-FEIRA: 
* HISTÓRIA:  

Jesus percebeu que os discípulos não estavam acreditando nele, então mostrou os furos dos 
pregos que estavam em suas mãos e pés. 

 Além disso, Jesus pediu algo para comer - porque espíritos não comem. Jesus queria que os 
discípulos tivessem certeza que era ele em um novo corpo.  

Os discípulos deram peixe para Jesus comer e ele comeu tudo na frente deles para mostrar que 
era ele que estava em um corpo novo... 
 

 
 

Depois que Jesus voltou a viver com um corpo novo, ele podia aparecer onde quisesse, podia 
comer como nós comemos e podia ser reconhecido como uma pessoa que tinha um corpo de verdade. 

Se o seu coração já for de Jesus, um dia você também terá um novo corpo, quando Jesus voltar e 
nos levar para morar com ele no céu. 
  

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 

* ATIVIDADE: Pinte o que os discípulos deram para Jesus comer.  

  
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu sei que Tu és 

Rei de verdade!” 

___________________________________________________________________________________ 



QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

Depois que os discípulos reconheceram Jesus, eles 

ficaram muito felizes. Jesus conversou com eles sobre tudo o 

que iria acontecer. 

Jesus disse: “Assim como meu Pai me enviou, eu os 

envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o 

Espírito Santo”. 

Uau!  Depois que Jesus soprou o Espírito Santo, Deus 

passou a morar dentro dos discípulos. 

Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, 

nós recebemos o Espírito Santo. Que maravilha! O próprio Deus Todo Poderoso morando em nós.  

Quando o Espírito Santo mora na gente, ele nos avisa quando estamos fazendo coisas erradas 

(quando você desobedece a pai/mãe; não quer dividir os brinquedos; quando você mente; quando você 

bate e briga com o seu colega). Mas também nos mostra como fazer as coisas certas. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Quando o Espírito Santo mora em nós, ele nos mostra como fazer o certo. Marque com um 

X as crianças que estão fazendo o que deixa Deus feliz. 

 

 

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

em meu lugar!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:   

Quando Jesus apareceu, somente dez discípulos 

estavam na casa. Tomé que era um dos doze não estava. 

Quando os discípulos voltaram a se reunir, eles 

contaram para Tomé que Jesus estava vivo.  

Tomé não acreditou e respondeu: “Se eu não vir às 

marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu 

dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão 

no seu lado, não vou acreditar”.  

Passado uma semana, os discípulos se reuniram 

novamente e desta vez Tomé estava com eles, mas ele continuava sem acreditar no que os discípulos 

disseram para ele. 

De repente Jesus passa de novo pela porta que estava fechada e fica no meio dos discípulos e 

disse: “Paz seja com vocês!”. 

Será que Tomé vai acreditar que Jesus está vivo? Amanhã você vai saber. 

 



* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Quem não estava na casa quando Jesus apareceu? Pinte a resposta certa: 

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

sempre comigo!” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Jesus viu que Tomé ainda não estava acreditando que ele 
estava vivo. 

Então se aproximou dele e disse: “Veja minhas mãos, 
coloque seu dedo nelas, estenda sua mão e ponha no meu lado. 
Pare de duvidar e creia Tomé!”. 

Só assim Tomé deixou de duvidar. Ele precisou ver para 
poder acreditar, ele não teve fé. 

Jesus disse: “Porque você me viu, você creu? Felizes os 
que não viram e creram!”. 

Quando disse isso, Jesus estava falando sobre nós. 
Porque hoje nós não o vemos, mas acreditamos que Deus existe 
e que Jesus é o nosso Salvador. Isso é fé! 

Jesus ressuscitou! Ele voltou a viver! Muitas coisas ainda 
vão acontecer, mas iremos saber na próxima semana. 

Jesus está vivo! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Tomé só acreditou que Jesus estava vivo depois de fazer duas coisas. Circule as respostas 
certas: 
 

 

 

 

 

 
 

VER TOCAR CHEIRAR 

 

 

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

por mim!” 

_______________________________________________________________________________ 


