
 

 

SEMANA 34 – A GRANDE PESCA E JESUS SOBE PARA O CÉU 

NOME: ___________________________________________ -  Data: 22/08/2021     

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 segunda a sexta está nos livros de João 21:1-25 / Atos 1:1-11; 

• 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:  

 

“CONFIEM NO SENHOR!” (Salmos 115:11b) 
 

Gestos: CONFIEM - mãos juntas em posição de oração; NO SENHOR -apontar para cima. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Um tempo depois da ressurreição de Jesus, sete discípulos 
estavam à beira do mar da Galileia. Pedro era um deles e decidiu 
pescar.  

Junto com ele foram Tiago, João e outros discípulos. Eles 
passaram a noite toda tentando pescar algum peixe, mas não 
conseguiram pegar nada. 

Já tinha amanhecido e eles ainda estavam no barco, 
quando viram um homem na praia que perguntou se eles tinham 
algo para comer. Eles responderam que não. 

Aquele “homem desconhecido” mandou que eles jogassem 
a rede do lado direito do barco, porque ali eles encontrariam peixe. 

Eles fizeram o que homem tinha ordenado. Mas o que será 
que vai acontecer? Amanhã saberemos.  

 

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

SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Os discípulos passaram a noite toda 
pescando, mas não pegaram peixe. Pinte a cena ao lado. 
 

 

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

(a) repetir:  “Jesus, eu te amo!!” 

 
 
 
 
 
 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA:  
* HISTÓRIA:  

Ontem vimos que um homem apareceu e disse para os discípulos jogarem a rede do outro lado do 

barco. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe que quase não conseguiram colocar a rede para 

dentro do barco. 

João percebeu que a pesca tinha sido um milagre, ele não teve dúvidas que aquele “homem 

desconhecido” era o Senhor Jesus. 

Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar. 

Na mesma hora, Pedro pulou na água e foi nadando até Jesus. Quando os outros discípulos 

chegaram à praia, saíram do barco e viram que já tinha uma fogueira com alguns peixes assando e 

pão. Disse-lhes Jesus: “Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar”. 

                    
“Venham comer!” Jesus serviu a comida para os discípulos e todos comeram juntos. Essa foi a 

terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou. 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Pinte de amarelo somente os peixes grandes que os discípulos pegaram. 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, eu sei estás vivo 
e vai voltar!” 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

Depois de comerem, Jesus chamou Pedro para conversar e o perdoou por ele ter negado Jesus 
três vezes.  

Jesus disse: Pedro cuide dos meus cordeiros e das minhas ovelhas.  



Jesus estava dizendo para Pedro cuidar tanto das crianças 
quanto dos adultos. Jesus estava mostrando que também ama as 
crianças. 

Jesus sabia que Pedro tinha aprendido a lição e que nunca mais 
o negaria. Pedro seria um grande líder, fiel a Deus e morreria por 
Jesus.  

Jesus apareceu vivo para muitas pessoas: Maria Madalena, os 
apóstolos e a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Jesus disse para Pedro cuidar dos cordeiros e ovelhas. O que ele queria dizer com isso? 
Cuidas de adultos e crianças ou animais e filhotes? Marque com um (X) a resposta certa. 
 

   

(       ) (       ) (       ) 

 

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

mim!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:   

Depois que Jesus voltou a viver, ele continuou junto com os discípulos por 40 dias. Ele mostrou 

que não estava mais morto e falou sobre o céu, o lugar que Deus está preparando para nós. Os discípulos 

sabiam que Jesus iria deixá-los, pois ele já tinha falado para eles. 

Mas antes de ir, Jesus deu tarefas importantes para os discípulos e que também serve para nós. 

Vamos ver qual são as tarefas? 

• Falar de Jesus para as pessoas; 

• Batizar quem aceita Jesus como seu Salvador; 

• Ensinar e obedecer a tudo o que Jesus falou; 

• E acreditar que Jesus está sempre cuidando de nós. 

               
 

Jesus levou os discípulos para fora da cidade e depois de dar a missão para eles, Jesus levantou as 

mãos para o céu e os abençoou. 

Enquanto fazia isso, Jesus começou a subir aos céus na frente deles. Os discípulos ficaram olhando 

até ele entrar em uma nuvem e eles não conseguiram mais vê-lo. 

 



 
* Repetir o versículo com seu filho (a): 

CONFIEM NO SENHOR! 
 
 
 
* ATIVIDADE: Pinte Jesus subindo aos 
céus e depois cole algodão nas nuvens. 
 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), 
você poderá ler e ele (a) repetir:  
“Jesus, obrigado por seu amor por mim!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Enquanto os discípulos olhavam para o céu, dois homens 

de branco apareceram para os discípulos. 

Eles disseram: "Galileus, por que vocês estão olhando 

para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao 

céu, voltará da mesma forma como o viram subir". 

Jesus quis nos mostrar para onde estava indo e como 

estava indo, nas nuvens, pois é dessa mesma forma que ele vai 

voltar.  

Quando Jesus voltar, ele vai aparecer lá no céu e todas as 

pessoas do mundo irão vê-lo. Que maravilha! 

Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): CONFIEM NO SENHOR! 
 
* ATIVIDADE: Leve os anjos até os discípulos para falar que Jesus vai voltar. 

                                                                                                                                   
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado por ter um plano 
para mim!” 


