
 
SEMANA 46 – MILAGRES DE JESUS – Parte 2 (revisão) 

 

NOME: ______________________________________________- Data: 14/11/2021 

 
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 14:14-21 / Marcos 8:22-25 / João 
11:38-44 /  Lucas 17:11-19 / João 21:1-14 (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 no horário culto e Senib e ORAR por 
elas). 

_________________________________________________________________________________ 

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

 
“O SENHOR REINA” (Salmos 99:1a) 

 
Gestos: O SENHOR - apontar para o alto; REINA- fazer como se estivesse colocando uma coroa na 
cabeça) 
_________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 Sabemos que Jesus Cristo esteve aqui na terra e 
realizou muitos milagres!  
 Certo dia, Jesus falava de Deus para uma grande 
multidão, com mais de cinco mil pessoas. No final da tarde os 
discípulos viram que as pessoas precisavam comer.  
 Jesus respondeu: – Vocês mesmos deem de comer a 
eles. Mas os discípulos disseram: – Onde vamos conseguir 
tanto pão para alimentá-los?  
 Jesus perguntou: – Quantos pães vocês têm? Eles 
disseram: – Um moço tem cinco pães e dois peixes.  
 Então Jesus falou para Seus discípulos fazerem o povo ficar sentado na grama. Ele pegou os 
pães e os peixes, olhou para o céu e agradeceu a Deus. Depois, Ele os deu ao povo.  
 Todos comeram bastante e ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 
Você sabia que Jesus pode fazer multiplicar tudo o que nós temos? Tudo o que consagramos a Ele, 
ainda que seja pouco, Ele pode transformar em muito! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR REINA. 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
 
* ATIVIDADE: Jesus 
multiplicou pães e peixes para 
alimentar uma multidão que 
escutava seu ensino. Leve o 
menino com os 5 pães e 2 
peixes até Jesus. 
 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu 

filho, você poderá ler e ele (a) 

repetir:  “Senhor Jesus, como é 

bom ouvir as suas histórias!” 

_________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA 
* HISTÓRIA:  

Um dia, Jesus chegou a cidade de Betsaida. Alguns homens 
trouxeram a Jesus um cego, suplicando-lhe que o tocasse.  

Todos pareciam estar muito preocupados com ele. Jesus pegou sua 
mão e o levou para fora da aldeia. Então, cuspiu em sua mão e pôs a saliva 
sobre os olhos do moço. E disse: – Filho, você está vendo alguma coisa? – 
Vejo pessoas; elas parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos nos olhos 
do moço mais uma vez e então ele passou a ver claramente e ficou curado, 
enxergando tudo perfeitamente. 

Jesus fez o cego enxergar. Que coisa maravilhosa! Quem poderia 
imaginar que Ele curaria um cego dessa forma, mas Jesus cura do jeito que 
Ele quer!  

 

* Repetir o versículo com seu filho 

(a): O SENHOR REINA. 
 
 
 
* ATIVIDADE: Jesus curou muitas 
pessoas. Nessa imagem ele estava 
curando um cego. Vamos colorir! 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu 
filho, você poderá ler e ele (a) 
repetir: 
“Senhor Jesus eu te agradeço por 

seu cuidado e proteção.” 



QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Outra vez, Jesus soube que Seu amigo Lázaro, que 
morava em outra cidade, estava muito doente. Ele era 
amigo de Lázaro e suas irmãs: Marta e Maria.  

Ao chegar a cidade onde Lázaro morava, Jesus 
soube que ele havia morrido há quatro dias. Marta e Maria 
vieram até Jesus chorando e disseram: – Senhor, se você 
estivesse aqui nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus 
disse: – Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, 
ainda que morra, viverá. Jesus chorou e perguntou onde 
elas tinham colocado Lázaro.  

Elas levaram Jesus até o túmulo. Então, Ele disse 
aos homens que estavam lá: – Tirem a pedra. Eles tiraram a pedra e, em voz alta, Jesus disse: – 
Lázaro, venha para fora! E Lázaro saiu do túmulo. Ele estava vivo outra vez.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR REINA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o nome de quem realizou muitos milagres e ressuscitou Lázaro. 
 

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

“Senhor, como é bom ser seu amigo!” 

_________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém e passou 
por Samaria.  

Dez leprosos ficaram à distância, gritando para Ele: – 
Jesus, Mestre, tem piedade de nós! E todos foram curados 
da lepra. Lepra, era uma doença que enchia o corpo de 
feridas e as pessoas que tinham essa doença não podia 
entrar na cidade.  

Um deles viu que tinha sido curado, voltou para 
agradecer. Jesus disse: – Não foram curados todos os dez? 
Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória 
a Deus, a não ser este estrangeiro? Levante-se e vá; a sua fé o salvou.  

Vocês entenderam? Ainda hoje, as pessoas pedem ajuda a Jesus, pedem para serem curadas 
e muitas outras coisas, mas depois que conseguem a bênção, nem se lembram de agradecer a Ele. E 
Ele fica muito triste com essa ingratidão. Vamos sempre agradecer o que Ele nos dá! Até o ar que nós 
respiramos e a comida que comemos e a água que bebemos vêm do Senhor. Todas as bênçãos que 
recebemos vêm Dele. Ele nos dá tudo o que precisamos.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR REINA. 
 
 
* ATIVIDADE: Um dia, Jesus curou dez leprosos de uma vez. Ele é todo poderoso! Porém só um voltou 
para agradecer. Pinte o numeral que indica a quantidade de homens que voltou para agradecer Jesus 
pela cura. 



     
         
              

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

proteção!” 

_________________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 

Depois de um tempo da morte de Jesus, sete 
discípulos estavam reunidos às margens do mar da 
Galileia. Pedro decidiu pescar e os outros discípulos 
foram com ele. Porém passaram a noite toda 
tentando, mas não pegaram nada!  

Pela manhã, eles ainda estavam no barco, 
quando apareceu um homem na praia e mandou que 
lançassem a rede do outro lado. Eles assim fizeram. 
E não conseguiam puxar a rede para dentro do 
barco, por causa da grande quantidade de peixes 
que tinham pescado.  

Então eles perceberam que o homem desconhecido era Jesus ressuscitado. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR REINA. 
 

* ATIVIDADE: Os pescadores não tinham pescado nada, mas Jesus falou para tentarem de 
novo e encheram suas redes de pesca com uma imensa quantidade de peixes. Pinte a cena 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, eu te agradeço 
por tudo o que fizestes por nós!” 


