
 

SEMANA nº 04 – JESUS CRESCEU E FOI BATIZADO 
 
NOME:___________________________________________________ DATA: 24/01/2021 
 
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 Mateus 3:1-17; Marcos 1:4-8 (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:  

 
     “DEUS É AMOR.” 1 JOÃO 4: 8B  

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

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
HISTÓRIA:  
      

 Jesus já era adulto e tinha 30 anos de idade quando saiu da Galileia 
para ser batizado por João Batista no rio Jordão. 

João Batista também já era adulto e era um homem diferente das 
outras pessoas. Sabe por quê? 

Porque ele morava no deserto, sua roupa era feita de pelos de camelo e comia gafanhoto 
e mel. 

Mas João nasceu para fazer uma tarefa muito importante: avisar 
para as pessoas que Jesus estava chegando e que elas precisavam 
se arrepender das coisas erradas que faziam. 

Jesus agradou os seus pais da terra (José e Maria) e seu Pai do 
céu.                                                                             
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: Atividade: Pinte Joao Batista.   
 
ORAÇÃO: Leia e a criança repete- Deus, me ensine a falar de Jesus 
para as pessoas. 
 

TERÇA-FEIRA 

                                         

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



Quando João Batista estava falando de Jesus para as pessoas, perto do rio Jordão, ele 
viu um homem se aproximando: era Jesus! 

João disse: “Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1:29). Jesus 
chegou perto de João e disse que deveria ser batizado por ele. 

Mas João não queria batizar Jesus, pois João era pecador e Jesus é Deus. 
Será que João vai obedecer a Jesus? Amanhã vamos saber. 

  

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

ATIVIDADE: Vamos colar papel azul no rio Jordão onde Jesus se encontrou com João 
Batista. (A criança pode colorir um pedaço de papel com giz ou lápis azul e depois o 

responsável recorta em formato de quadradinhos para a criança poder colar no lugar do rio). 

 
 

 
ORAÇÃO - Leia e a criança repete:  Deus, eu te agradeço por estar aprendendo sobre 
Jesus! 

 
QUARTA-FEIRA 

HISTÓRIA 
 
João falava para as pessoas que depois dele viria 

uma pessoa mais poderosa que ele. Sabe quem? Jesus!  
Jesus disse: João, Deus quer que você me batize, por 

isso devemos obedecer completamente ao que Ele 
mandou.   

Jesus falou isso porque João não queria batizar 
porque ele sabia que era pecador e Jesus não tinha 



pecado, mas foi Deus quem mandou. E tudo que Deus manda fazer nós devemos obedecer. 
Jesus agradou seus pais da terra (José e Maria) e seu Pai do céu. 

Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 
ATIVIDADE: Pinte a cena a seguir. 
 
 
  
 

 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, me ajude a obedecer completamente! 
 

 
QUINTA-FEIRA 

 
HISTÓRIA 
 

João falava para as pessoas que depois dele viria uma 
pessoa mais poderosa que ele.  Sabe quem? Jesus!  

Jesus era obediente a Deus pediu para ser batizado, 
mesmo não sendo pecador. Jesus obedeceu a Deus até a 
morte.  

Assim, sendo João também obediente a Deus, batizou 
Jesus. 

Sabe o que aconteceu depois que Jesus foi batizado? 
O céu se abriu, o Espírito Santo veio até Jesus em forma 

de uma pomba e todos ouviram a voz de Deus dizendo: 
 “Este é meu filho amado, de quem me agrado”. 

(Mt.3:16-17) 
João entendeu que tinha cumprido a missão que Deus deu 

para ele fazer e falou para as pessoas acreditarem em Jesus. 
 

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



ATIVIDADE:  Circule de verde a figura que mostra o que João Batista fez com Jesus. 
 
 

                             

 

Viajou junto                                                                                        Batizou 

 
 
 
 

 
SEXTA-FEIRA 

HISTÓRIA 
 

Depois do seu batismo, Jesus começou o seu ministério. Mas o que é ministério? É 
trabalhar para Deus. Jesus precisava cumprir a missão que Deus deu para ele fazer. 

Jesus começou seu ministério quando tinha 30 anos. Ele já era adulto.  
Jesus começou uma grande missão de 3 anos com as pessoas, ajudando quem 

precisava, ensinando a Bíblia e salvando as pessoas que acreditavam que ele é o Filho que 
Deus enviou para nos salvar. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DEUS É AMOR” 
 

 ATIVIDADE: Pinte a bolinha das figuras que mostram o que Jesus fazia no seu 
ministério. 

 

                      
 

Ensinava sobre a Bíblia     Jesus só dormia                     Curava as pessoas      
 

 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender tudo sobre Jesus! 
 

 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Eu te amo Jesus! 


