
 

  Momento com Deus – Crianças de 04 a 06 anos 
HISTÓRIA ESPECIAL – JESUS VEIO CUMPRIR AS PROMESSAS DE DEUS 

 

NOME: ________________________________________________________________DATA: 04/12/2022 
 

 

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!) 

 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia), a criança precisa olhar para meditação;  

 Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes para saber se você vai precisar de algum material; 

 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: João 19:38 a 20:18 / Mateus 27:57 a 
28:15 / Lucas 23:50 a 24:12 (Sua leitura) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA 
 

Leia Lucas 1:69 e cubra a palavra mais importante do texto:  

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, te agradeço por mandar Jesus para nos salvar! 
 

TERÇA-FEIRA 
Deus fez uma promessa para uma pessoa especial. Leia Gênesis 12:1-3 e descubra quem foi ele. Depois 
ligue seu nome ao nome pelo qual o chamamos hoje. 

 

 
 
 
 

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, eu quero ser abençoado como Abraão. 
 

QUARTA-FEIRA  
Deus transformou Abraão em uma grande nação com prometeu! Pinte a seguir para descobrir o nome dessa 
nação tão especial para Deus: 

"PORQUE DEUS TANTO AMOU O MUNDO QUE DEU O SEU FILHO UNIGÊNITO, PARA QUE 

TODO O QUE NELE CRER NÃO PEREÇA, MAS TENHA A VIDA ETERNA. (JOÃO 3:16) 



Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, obrigado por cumprir sua promessa!   
 

QUINTA-FEIRA  
Deus prometeu que enviaria um salvador! Leia Lucas 19:10 e explique que “Filho do Homem” é uma 
expressão usada para se referir a Jesus, nosso salvador. Cole papel picado na figura a seguir. 

Orando – Fale e a criança repete: 
Deus, te agradeço pelo teu amor por mim. 
 

SEXTA-FEIRA 
Jesus veio ao mundo e cumpriu as promessas 
de Deus! Leia Zacarias 9:9 e relembre com a 
criança a história. Cole glitter ou pinte o 
desenho ao lado. 
 
Orando – Fale e a criança repete: 
Jesus, obrigado por vir ao mundo e me salvar!  


