
SEMANA 41 – PRESENTES DE DEUS – Parte 2 

 
NOME: ________________________________________________________ Data: 09/10/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

 Para a criança fazer essa meditação ela precisará 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; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está em João 3:16, Hebreus 10:25 e 2 Timóteo 3:16-
17 (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 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:  

Esta semana vamos continuar conhecendo mais alguns 

presentes de Deus para nós.  

Existe um lugar onde nos protegemos do sol, da chuva 

e do frio, onde nos alimentamos brincamos com o papai, a 

mamãe e à noite quando vem o soninho descansamos. Sabe 

qual lugar é esse?  

É a nossa casa. Ela é um presente de Deus para nós. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À 

TUA PALAVRA” 
 
* ATIVIDADE: Com ajuda de seus pais, desenhe sua casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:  “Querido Deus, obrigado pela 
minha casa! Amém.” 
 

 
TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 
Você sabia que Papai do céu também tem uma casa? Sim, 

ele mora no nosso coração! Mas Jesus só mora no nosso coração 

se a gente pedir para Ele morar. E temos que estar com o coração 

limpinho. Para isso é preciso pedir perdão pelo que fazemos de 

errado. Você já pediu para Jesus morar no seu coração? 

Quando pedindo para Jesus limpar nosso coração e vir morar 

nele, Ele o limpa e mora em nós! 

 Essa é a casa favorita de Deus, o seu coraçãozinho! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À TUA PALAVRA” 

 

* ATIVIDADE: Pinte esse desenho de Jesus dentro do coração. Ele é amor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, quero que o Senhor 

faça morada em minha vida! Amém” 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

 

* HISTÓRIA: 

Há um lugar onde todos aqueles que têm Jesus no seu coração se 

reúnem para adorá-lo! É um lugar muito especial onde podemos louvar, 

orar, aprender as histórias da Bíblia, e nos encontrar com outras 

pessoas que também amam a Jesus!  

Você sabe onde é esse lugar? É a igreja!  E as crianças têm a salinha do Nova Baby.  



Papai do Céu fica muito feliz quando as famílias se reúnem na igreja para louvá-lo. É muito bom ir 

para salinha do Nova Baby. Lá a gente aprender sobre Jesus e seu amor por nós, aprende as músicas 

para louvar a Deus, aprende sobre a Palavra de Deus, alguma história que Jesus nos ensinou e ainda faz 

amigos. Que legal! Eu amo vir na igreja! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À TUA PALAVRA”. 
 
* ATIVIDADE: Circule as crianças que estão louvando ao Senhor com alegria. 

 

 

 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, que eu se 
sempre te louve com alegria! Amém.” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Outro presente de Deus para nós é a Bíblia. É um livro muito 

especial! A Bíblia é a Palavra de Deus e nos ensina como 

devemos viver. Nesse livro, Deus nos ensina tudo o que 

precisamos saber sobre quem Ele é, a história de Jesus e nos 

ensina muitas lições importantes.  

A diferença desse livro para outros é que essas histórias são 

verdadeiras e esse livro foi escrito com o que Deus quer que 

saibamos e façamos. A Bíblia 

nos diz para amarmos a Deus, 

amarmos as pessoas, obedecer 

a nossos pais, falar a verdade, 

diz que Jesus nos ama e cuida 

de nós, também nos conta o 

plano da salvação.  Amanhã 

vamos relembrar o Plano da 

Salvação. 

 

* Repetir o versículo com seu 

filho (a): “OBEDECEREI À TUA 

PALAVRA”. 
 

* ATIVIDADE: Pinte as crianças 
lendo a Bíblia com alegria. 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado pela sua 
Palavra!” 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:    

A Bíblia nos conta sobre o Plano da Salvação. Hoje vamos relembrar as cores e o significado das 

cores do livro sem palavras: 

O AMARELO representa o céu, lemos na Bíblia que no céu há ruas de ouro, um lugar onde não há 

dor, doença, tristeza, maldade ou pecado.  

O PRETO representa o pecado. Somos pecadores pois mentimos, desobedecemos e fazemos várias 

coisas erradas. No céu o pecado não entra, logo você e eu não poderíamos ir ao céu se fizermos tais 

coisas, mas...  

O VERMELHO representa o sangue de Jesus, que ao morrer na cruz em nosso lugar nos livrou da 

morte eterna, ou seja, quem crê em Jesus como Salvador, tem a vida eterna,  

O BRANCO representa como nosso coração fica limpinho depois pedimos perdão pelos pecados, 

Jesus vem morar nele e somos obedientes.  

O VERDE lembra que temos que crescer como as plantinhas, crescendo no conhecimento de Jesus e 

da Sua Palavra.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “OBEDECEREI À TUA PALAVRA”. 
 
* ATIVIDADE: Pinte cada coração com as cores da história do livro sem palavras, seguindo a ordem: 
amarelo, preto, vermelho, branco e verde. 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, eu te agradeço 
por todos os presentes que o Senhor me deu!” 
_____________________________________________________________________________________ 


