
 

 

SEMANA nº 03 - JESUS CRESCE OBEDIENTE 

NOME:____________________________________________________ Data: 17/01/2021 

 

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 terça a sexta está em Lucas 2:41-52; 

● 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: 

 
“DEUS É AMOR.” 1 JOÃO 4:8b. 

 

Gestos do versículo: DEUS – apontar para o alto; É AMOR – colocar mão no peito 

  

SEGUNDA-FEIRA: 
 

HISTÓRIA: 
 
Jesus cresceu e era obediente a Deus e aos seus pais. 

Quando ele tinha 12 anos, seus pais viajaram para Jerusalém (repita a 

cidade) para comemorar uma festa muito importante - a Páscoa. Todos os 

anos eles participavam desta festa. 

Quando a festa terminou, todos voltaram para suas cidades. 

José e Maria também voltaram. Mas como tinha muita gente, não viram 

que Jesus tinha ficado em Jerusalém. 

José e Maria achavam que Jesus estivesse no meio 

do povo. Sabe onde Jesus estava? No templo. 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: Pinte o menino Jesus no templo. 

 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, eu 

quero ser obediente a Ti e aos meus pais! 

 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 

 

José e Maria viajavam a pé e já estavam longe de Jerusalém, quando começaram a procurar 

Jesus na multidão, mas não o encontraram. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. 

José e Maria procuraram Jesus durante três dias, mas não o encontraram. Já estavam muito 

preocupados.Onde será que Jesus estaria! 

Finalmente encontraram Jesus no templo, respondendo às perguntas dos professores judeus 

e dos homens importantes. 

Os homens do templo estavam surpresos com a inteligência de Jesus. Eles não sabiam que 

Jesus era o Filho de Deus. 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

ATIVIDADE: Jesus era inteligente porque gostava de aprender. Recorte e cole dentro do espaço 

abaixo a figura do livro que Jesus estudava e que você está estudando: a Bíblia! dica (esse livro fala 

tudo sobre Jesus) 

              
 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter dado a Bíblia para me ensinar! 
 
 

QUARTA-FEIRA: 

 
HISTÓRIA: 

 

Jesus respondeu todas as perguntas que fizeram para ele e ainda ensinou sobre a Bíblia 

para os professores do templo. 

Até os pais de Jesus ficaram surpresos porque ele sabia muitas coisas. 

  
 



Maria perguntou: Jesus onde você estava? 

Jesus respondeu: Eu estava na casa de Deus, o meu Pai. 

Essa foi a primeira vez que Jesus disse que era o Filho de Deus. 

 

Fixando a lição: Jesus era obediente a Deus e aos seus pais. 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

 
ATIVIDADE: Com o lápis de cor, leve José e Maria de volta para Jerusalém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a aprender tudo sobre Jesus! 
 
 

QUINTA-FEIRA: 
HISTÓRIA: 

Depois que Maria e José encontraram Jesus no templo, eles voltaram para a cidade de 

Nazaré, onde Jesus cresceu. 

Jesus crescia em tamanho, em inteligência e era amado por Deus e pelas pessoas. 
 

 

 

 

 

 

Jesus também teve irmãos e irmãs, porque Maria teve outros filhos com José. Ele ajudava 

seu pai José a construir coisas de madeira porque Jesus não era preguiçoso. 

 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 

ATIVIDADE: Você quer crescer igual a Jesus? Circule as crianças que não são preguiçosas e 
que ajudam em casa. 



 

Quarto bagunçado Ajudando a regar plantas Arrumando os brinquedos 
 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre ajudar as pessoas. 
 
 

SEXTA-FEIRA: 
 

HISTÓRIA: 
 

Assim como Deus escolheu a família de Jesus aqui na terra, ele também escolheu a sua 

família. Jesus fazia muitas coisas que deixavam Deus e os seus pais felizes. 

Jesus sabia tudo sobre a Bíblia, gostava de estudar, obedecia a José e Maria, ajudava em 

casa, era educado com as pessoas e o melhor é que ele nunca pecou. 

Você também deve ser igual a Jesus e fazer tudo que Jesus fazia. 

Deus deu uma missão para Jesus e tem uma missão para você também. 

Mas você só vai descobrir o que Deus quer que você faça sendo obediente e estudando a 
Bíblia. 

Fixando a lição: Jesus era obediente a Deus e aos seus pais.  

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 

 
ATIVIDADE: Ligue as crianças à figura que mostra como elas irão aprender a serem obedientes 
como Jesus. 

 

Lendo a Bíblia 
 

                           

                      Brigando 

 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser como Jesus! 
 
 

 


