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• 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 a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 32:1 a 33:6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Deus deu os dez mandamentos para nos 
proteger. Depois de ouvir Moisés, o povo respondeu por três vezes: 
“Faremos tudo o que o Senhor ordenou”. 

Continue: Deus chamou Moisés.  Arão e Hur ficaram responsáveis 
pelo acampamento enquanto Moisés e Josué subiram ao monte. Para 
o povo de Israel que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor 
era como um fogo consumidor, no alto do monte! Eles ficaram lá 
durante 40 dias e 40 noites. 

Diga: Deus deu instruções detalhadas a respeito do tabernáculo e ensinou a maneira que deveria 
ser adorado. Como Moisés estava demorando, os israelitas pensaram que ele não iria mais voltar.  

Fale olhando nos olhos da criança: Os israelitas duvidaram... Algumas vezes a resposta de 
Deus não vem logo. Vamos precisar esperar e confiar que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. 

Pergunte e espere a criança responder: Você tem paciência quando as coisas demoram? Você 
espera ou fica reclamando? 

Conclua: Deus quer que você tenha paciência quando as coisas demorarem a acontecer. Não 
fique reclamando. 

Fixando a lição/A criança repete: Preciso aprender a esperar e não ficar reclamando. 

Atividade: Depois pinte as imagens que mostram o que podemos fazer enquanto esperamos Deus 
responder nossas orações: 

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

Consultar Deus Louvar a Deus Confiar em Deus 

“QUEM É QUE VENCE O MUNDO? SOMENTE AQUELE QUE CRÊ QUE JESUS É O FILHO DE 
DEUS”. (1 JOÃO 5:5) 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a esperar com paciência. 
 



TERÇA-FEIRA 

Fale para a criança: Por causa da demora de Moisés, o povo 
chegou com Arão e disse: “Faça deuses para nós! Deuses que 
possam nos conduzir”. Então, Arão teve uma terrível ideia. Ele 
pediu para as mulheres tirarem seus brincos e levarem para 
ele. Arão pegou tudo e fez um ídolo: um bezerro de ouro. 

Explique: Você sabe o que é um ídolo? É algo ou alguém que 
você admira tanto e adora. Ou seja, você idolatra algo ou alguém quando você gasta a maior parte 
do seu tempo naquilo. Tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar na nossa vida, é um ídolo e não 
devemos adorar. Devemos adorar somente a Deus.  

Pergunte: Você tem dedicado seu melhor na televisão, no videogame, nos jogos ou fazendo seu 
Momento com Deus?  

Afirme sorrindo: Deus quer que você adore somente a Ele. Por isso, se dedique no seu Momento 
com Deus, na oração e lendo a Bíblia.  

Fale: Apesar de tudo o que Deus havia feito em favor do povo, os costumes dos egípcios ainda 
estavam nos israelitas. Eles eram maus e também eram burros! O bezerro de ouro não tinha poder 
nenhum! Ele era apenas uma imagem feita por mãos humanas, não enxergava, não sentia cheiro, 
não falava. Mas mesmo assim, o povo queria adorá-lo, ao invés do Deus verdadeiro. 

Continue: O nosso Deus é invisível, mas poderoso e real. No segundo mandamento que Deus deu 
a Moisés, ele falou: “Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, 
na terra, ou nas águas debaixo da terra”.  

Fale com voz de reprovação: Quando o povo viu o bezerro de ouro, 
eles disseram as palavras mais ingratas e tolas: “Eis aí os seus 
deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito!”.  

Conclua: O povo foi ingrato. Somos ingratos, mal agradecidos, 
quando não reconhecemos o que fazem por nós. Quando seu pai, sua 
mãe, ou alguém faz algo por você, você agradece? Agradece sua mãe 
porque fez sua comida? Seu pai/mãe pela sua casa? Se não, 
agradeça agora. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a ingratidão. Preciso agradecer sempre. Dizer 
obrigado(a). 

Atividade: Faça um 
traço ligando o menino 
que está orando com as 
coisas que devemos ser 
gratos. Depois, se 
quiser, pinte bem 
colorido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) por tudo o que tenho. 
 



QUARTA-FEIRA 
 

Pergunte para a criança: Quando Arão viu o que tinham feito e ouviu o povo 
falar aquelas palavras terríveis, sabe o que ele fez? 

Fale impressionado: Construiu um altar na frente do bezerro e anunciou que 
no dia seguinte haveria uma festa para o Senhor. Imagine só... Ele queria 
oferecer aquele pecado ao Senhor. É claro que aquilo não era da vontade de 
Deus.  

Continue: Mas o pecado deixa a gente burro(a). Na manhã seguinte as pessoas 
curvaram-se diante do bezerro, ofereceram sacrifícios, comeram, beberam e se 
entregaram à farra. Deus viu tudo e disse a Moisés que iria destruir o povo. 
Moisés não sabia o que estava acontecendo lá embaixo e pediu para que o 
Senhor não destruísse o povo.  

Diga: Então, o Senhor ouviu a oração de Moisés e poupou o povo de Israel. 
Deus é santo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, perdoa 
a maldade, a rebelião e o pecado. Mas o pecado traz sérias consequências.  

Fale olhando nos olhos da criança: Quando erramos, podemos pedir perdão e Deus nos escuta 
e nos perdoa. Mas vamos precisar lidar com as consequências dos nossos pecados. 

Explique: Deus é justo e assim como um pai disciplina seu filho, Ele também nos ensina e 
disciplina, quando precisamos. Deus poderia ter destruído o povo por causa do pecado, mas por 
causa de Moisés, ele não os destruiu.   

Conclua: Podemos entender que Deus nos ama como um pai. E como filhos, precisamos de 
direção, ensinamento e disciplina. 

Fixando a lição/A criança repete: Sou filho(a) amado(a) de Deus. E quando precisar, vou ser 
ensinado(a) e disciplinado(a). 

Atividade: Passe o lápis de cor sobre as letras e depois enfeite bem colorido dentro do coração. 
Use o que você tem em casa para enfeitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUINTA-FEIRA 

Fale para a criança: O pecado do povo trouxe 7 consequências tristes. Moisés desceu do monte 
Sinai com um incrível e precioso presente dado por Deus: as tábuas da Lei. Moisés desceu 
carregando as tábuas. Eram as pedras que o dedo de Deus tinha traçado.   

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) por me amar e me ensinar. 
 



Fale com expressão de espanto: Moisés foi descendo com Josué. Eles ouviram grande barulho.  
Josué logo imaginou que eles tinham se envolvido numa guerra. Mas Moisés ouviu som de 
canções.   

Continue: Eles estavam cantando louvores ao bezerro de ouro – o povo escolhido por Deus, 
adorando um ídolo. Chegando perto, Moisés viu o bezerro e as danças. Moisés ficou irado. Ele 
jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as.  

Expresse enquanto fala: Esse pecado trouxe várias 
consequências ruins pro povo... Moisés destruiu as tábuas, 
mandou derreter o bezerro de ouro e fez com que o povo 
bebesse essa água com ouro, várias pessoas morreram porque 
negaram ao Senhor, pessoas tiveram seus nomes riscados do 
livro de Deus, outras morreram por causa de uma praga... 

Fale com olhar de tristeza: ... E o pior castigo de todos foi que 
Deus disse que não iria mais com eles. Ou seja, a partir daquele 
ponto, eles estava sozinhos. A Bíblia diz que no ouvido do povo essas palavras eram “terríveis” – 
eles começaram a chorar. Não queriam ser abandonados por Deus.  

Conclua: Moisés orou a Deus para que não 
fossem embora daquele lugar sem que 
Deus fosse junto: "Se não fores conosco 
não nos envies”. Deus falou que iria com 
Moisés. O povo entendeu que, de todos os 
castigos que tinham recebido, ficar sem 
Deus seria o pior de todos. 

Fixando a lição/A criança repete: O meu 
pecado vai me trazer consequências. 

Atividade: Você lembra como o pecado 
entrou no mundo? Através de Adão e Eva. 
Vamos relembrar?  

Ache os 5 erros da figura ao lado: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEXTA-FEIRA 

 

Fale para a criança: Deus mandou Moisés talhar novamente 2 tábuas de pedra e subir ao monte 
Sinai mais uma vez. Ele passou mais 40 dias na montanha, não comeu nem bebeu. Deus escreveu 
as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas.  

Diga: O Senhor renovou sua aliança com seu povo. 

Continue: Arão e o povo ficaram com medo quando viram Moisés descendo. Moisés não sabia 
que seu rosto brilhava por ter conversado com Deus. A partir daí, toda vez que Moisés falava com 
Deus na Tenda do Encontro, seu rosto brilhava por causa da glória do Senhor. 

Conclua: Imagine se toda vez que você orasse, seu rosto brilhasse porque falou com o Senhor? 
Seria incrível, não é mesmo? Deus ama falar com seus filhos, ele aguarda o momento que vamos 
parar tudo e falar com Ele. 

Oração - Leia e a criança repete: 
Deus, não quero sofrer as 
consequências do pecado. Me ajuda a 
ficar atento e não pecar. 



Pergunte esperando a resposta da criança: Você já falou com Deus hoje? Já agradeceu pelo 
seu dia? Pela sua família? Por tudo que Ele te deu? Pela sua saúde?  

Diga: Deus queria que Moisés e o povo fizessem as coisas do jeito dele, porque Deus sabe o que 
é melhor pra nós. Deus conhece nosso futuro e sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso, 
quando Deus manda a gente não mentir, é porque ele sabe que a mentira traz consequências 
ruins. Ou, quando ele fala para honrar pai e mãe, é porque ele sabe que a honra traz bençãos pras 
nossas vidas. Confie que Deus sabe o que é melhor pra você. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus quer que eu faça as coisas do jeito dele, porque Ele sabe 
o que é melhor pra mim. 

Atividade: Desenhe Moisés com o rosto brilhando e o rosto do povo com medo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero confiar que tu sabes o que é melhor pra mim. 

Me ajuda a obedecer a Bíblia. 


