
 
 

SEMANA 37 – O INÍCIO DA IGREJA (Ananias e Safira) 
 

NOME: __________________________________- Data: 12/09/2021 

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 em Atos 1:1 a 26 e Atos 5:1-14; 
• 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:  

 

“OBEDECEREI À TUA PALAVRA” (Salmos 119: 17b) 

 

Gestos: OBEDECEREI - bater continência; À TUA - apontar para o alto; PALAVRA - mãos em formato de 

livro aberto. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Jesus subiu aos céus e os discípulos ficaram sozinhos? E 

agora? Mas lembre-se que nome de Jesus é Emanuel que quer dizer 

“Deus conosco”. Deus sempre quer está perto de nós. 

Por isso os discípulos não ficaram sozinhos, Jesus foi para o céu 

e deixou o Espírito Santo. O próprio Deus morando dentro de nós, por 

isso não estamos sozinhos.  

Mas o Espírito Santo só mora dentro de você quando você aceita 

Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim todos nós nos tornamos a 

igreja de Deus. 

 
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): 

OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Pergunte para sua criança: 
Quem nunca nos deixará sozinhos? Em 
seguida peça para pintar a imagem ao lado. 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você 
poderá ler e ele (a) repetir:  “Jesus, obrigado 
por sempre estar perto de mim!” 

 
 
 
 
 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA:  
* HISTÓRIA:  

Jesus deixou uma missão para os discípulos: Falar sobre Jesus para todas as pessoas e ensinar a 

obedecer a tudo que o que ele mandou.  

Assim os discípulos voltaram com muita alegria e coragem para Jerusalém. Eles precisavam 

escolher outra pessoa para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Eles oraram e o escolhido foi Matias. 

         
Pedro se tornou um líder dos discípulos. Ele era corajoso e obediente a Deus e logo começou a 

falar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus. Nesse dia três mil pessoas aceitaram Jesus como 

Senhor e Salvador. A igreja estava crescendo e as pessoas eram generosas e unidas. Dividiam com 

alegria tudo o que tinham. 

Explique o que é GENEROSIDADE: É quando você dá para alguém com alegria sem cobrar nada. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Pedro logo começou a falar de Jesus para as pessoas. Pinte as pessoas ouvindo Pedro.  

 

  

 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, me ajude a ser 
generoso!” 

QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Um casal chamado Ananias e Safira decidiram vender um 

terreno que tinham para doar o dinheiro da venda. Mas Ananias 

ficou com uma parte do dinheiro da venda do terreno e sua esposa, 

Safira, sabia de tudo. 

Para ninguém descobrir o que eles tinham feito, inventaram 
uma “mentirinha”. 

Ananias não agradou a Deus com sua atitude. Ele pecou 
porque mentiu e não porque ficou com o dinheiro.  

Lição: Deus odeia a mentira.  



* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Cubra com lápis ou giz de cera o caminho que leva o homem até o terreno de Ananias. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, me ajude a não 
mentir, pois é pecado!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Ananias foi até os apóstolos para entregar o dinheiro da venda do terreno, mas quando chegou até 
eles deu o dinheiro como se fosse todo o valor da venda e não disse que tinha ficado com uma parte. Mas 
o Espírito Santo avisou a Pedro que Ananias estava mentindo. 

Pedro disse a Ananias: “Você deixou Satanás enganar seu coração. Como pôde inventar uma 
coisa destas? Você não estava mentindo a nós, e sim a Deus”. 

 

   
 
Depois que ouviu o que Pedro disse, Ananias caiu morto. E todos que souberam o que havia 

acontecido ficaram com medo. 
Depois de três horas, Safira, esposa de Ananias, chegou e não sabia de nada do que tinha 

acontecido. 
O que será que Safira vai falar? Medite amanhã e você saberá. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Ananias foi entregar o dinheiro da venda do seu terreno para Pedro. Ele deu todo o dinheiro 
ou uma parte? Marque um X a figura correta. 
 

  

Todo o dinheiro Uma parte 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, Tu és o dono de 

tudo!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:    

Quando chegou, Safira foi falar com Pedro. Pedro 
lhe perguntou: "Foi esse o preço que vocês conseguiram 
pelo terreno?"  Ela disse: "Sim, foi esse mesmo". 

Que triste! Safira também mentiu, igual ao seu 
marido Ananias. 

Pedro lhe disse: "Por que você e seu marido 
planejaram mentir para Deus? Veja! Já está chegando à 
porta aqueles que sepultaram seu marido, e eles vão levar 
você também". 

No mesmo instante, Safira caiu e morreu aos pés de 
Pedro. E a levaram para ser sepultada ao lado do seu 
marido. 

Satanás é o pai da mentira, nele não tem verdade 
nenhuma. Quando você fala mentira, você está se 
comportando igual a Satanás.  

Deus odeia a mentira 

A igreja estava crescendo e Deus não queria que 
nenhum pecado atrapalhasse. 

 

 
 
 
 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): OBEDECEREI À TUA PALAVRA. 
 
* ATIVIDADE: Deus odeia a mentira. Peça para criança responder oralmente à pergunta e depois colorir o 
desenho. 

 

 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, obrigado por me amar de 
uma maneira especial!” 


