
 
SEMANA 26 – JESUS FORMOU E AMA AS CRIANÇAS 

 
NOME: ___________________________________________- Data: 27/06/2021 

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 Mateus 18:1-4 e 19: 13-15; 

• 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:  

 

“NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA”  (Gênesis 1:1). 

 

Gestos:  NO COMEÇO DEUS – apontar para o alto; CRIOU OS CÉUS- abrir os braços apontando para 

cima;  E A TERRA - abrir os braços apontando para baixo. 
_________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Certa vez Jesus e os seus discípulos voltavam de uma 

longa viagem. No caminho os discípulos discutiam entre si 

e Jesus perguntou:  

- “Sobre o que vocês estão discutindo?” 

Jesus sabia o que eles estavam conversando, mas fez 

esta pergunta para ver o que os discípulos falariam. Será 

que eles responderam? Amanhã vamos saber. 

  

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

COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A 

TERRA.  
 
 
* ATIVIDADE: Desde que estava na barriga da 
minha mãe, Deus já me conhecia e me amava. 
Pinte o bebezinho na barriga de sua mãe. 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você 
poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, eu 
te agradeço pela minha vida!” 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA:  

 

 Quando Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que eles 
estava discutindo, eles não responderam nada.  

Sabe por quê?  

Porque eles estavam discutindo, sobre quem era o maior 

entre deles, queriam saber qual era o mais importantes entre os 

demais.  

 Para explicar isso aos seus discípulos, Jesus chamou uma 
criança. Amanhã vamos continuar contando essa história! 

  
 
* Repetir o versículo com seu filho 

(a): NO COMEÇO DEUS CRIOU 

OS CÉUS E A TERRA.  
 
* ATIVIDADE: Deus ama muito os 
seres humanos, tanto que criou o 
primeiro homem com suas próprias 
mãos. As crianças são muito 
amadas por Deus. Pinte esse 
desenho das crianças. 
 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu 
filho, você poderá ler e ele (a) 
repetir: “Deus, obrigado por me 
conhecer e me amar.” 

_________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

 Para explicar sobre quem é o maior, Jesus chamou uma 
criança para perto deles e disse:  

- “Vocês precisam se tornar como esta criança para entrar 

Reino dos céus Deus. Pois o maior no Reino dos céus é aquele 

que se faz humilde como esta criança.” 

Sabe por que Jesus disse isso?  

Ele disse isso, porque as crianças não se preocupam em 

serem maiores ou mais importantes do que os outros.  

Por isso, os discípulos deviam aprender a ser como 

crianças e a não querer ser grande ou mais importante que os 

demais. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  
 



 

* ATIVIDADE: Pinte, quem Jesus chamou para explicar aos seus discípulos quem é o maior no Reino 
de Deus. 

 

   

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu te louvo de 
todo meu coração” 
_________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 Jesus mostrou também em outras ocasiões o quanto Ele ama as 
crianças! 

 Certo dia, algumas pessoas trouxeram seus filhos para ver Jesus 
e para que Ele impusesse as mãos, para orar e abençoar essas crianças.  

Mas os discípulos tentavam afastá-los. 

Amanhã continuaremos contando essa história e vamos saber o que 

Jesus disse. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NO COMEÇO DEUS CRIOU OS 

CÉUS E A TERRA.  
 
* ATIVIDADE: Leve as crianças até Jesus, colando papel pelo caminho. 

 
 
 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, quero 
sempre estar perto de Ti!” 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

Depois que os discípulos quiseram afastar as crianças de 

Jesus, Ele disse-lhes: 

- “Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois 

o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas”. 

Assim, Jesus abençoou as crianças e depois partiram 

dali. 

Como é bom saber que Jesus ama as crianças! Ele é 

maravilhoso, nos ama, protege e vai nos levar para morar no 

céu com Ele, que alegria! 

 

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

CRIOU OS CÉUS E A TERRA.  

 
* ATIVIDADE: Jesus ama as crianças! Pinte essa imagem de Jesus abençoando as crianças. 
 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, eu te agradeço 
pela atividade em família desta semana.” 


