
 
 

SEMANA 49 – LIVRO SEM PALAVRAS 
 

NOME: _________________________________________________- Data: 05/12/2021 

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 baseada em João 3:16. Texto Bíblico para cada 

cor referente a história:  Amarela (Apocalipse 21:21) Preta  (Romanos  3:23) Vermelha (Hebreus 
9:22;1 Coríntios 15:3,4) Branca (João 1:12; Romanos 10:9; 1 João1:9) Verde (Romanos 12:2); 

• 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:  

 

“LOUVAREI O SENHOR ” (Salmos 146:2a) 

 

                    Gestos: LOUVAREI-mãos para o alto balançando; O SENHOR -apontar para o alto. 

____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Essa semana você vai aprender sobre um livro bem diferente, sabe 
por quê? Porque ele não tem letras e nem palavras, somente cores. Essas 
cores vão contar a mais linda história de amor que você já ouviu.  

A primeira página do livro é da cor AMARELA e essa cor nos faz 
lembrar o ouro (se possível, mostre uma joia ou bijuteria), mas também 
nos lembra de um lugar muito especial, onde Deus mora: O céu. 

A Bíblia diz que lá no céu não existe dor, tristeza ou choro. Tudo é 
especial, até as ruas são feitas de ouro. 

O mais maravilhoso é que Deus, 
que criou todas as coisas, está lá 
cuidando de nós. Deus nos ama muito! 
Ele criou as pessoas para fazerem parte 
da família dele. 

Mas tem uma coisa que não pode 
entrar no céu. Amanhã você vai saber. 
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): 
LOUVAREI O SENHOR  
 
* ATIVIDADE: A cor amarela nos lembra 
o céu. Pinte as ruas de amarelo, 
mostrando que são de ouro. 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), 

você poderá ler e ele (a) repetir:  “Obrigado Deus por esse lugar tão especial: o céu!” 

 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA:  
* HISTÓRIA:  

Ontem aprendermos sobre um livro que não tem figuras e letras. É o livro sem palavras. A página 

PRETA desse livro fala de algo que não entra no céu, porque Deus é luz. Sabe o que é? O pecado.  

Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo que pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a 

Deus. É o pecado que faz você desobedecer a seus pais, desobedecer a professora, bater nos colegas... 

      

                        

O pecado nasce junto com você e nos deixa longe de Deus. Porque nosso Deus é Santo, ele faz 

tudo certo e o pecado não pode ficar perto dele. O castigo para o pecado é a morte eterna. É ficar separado 

de Deus para sempre.  

Mas Deus já tinha um plano maravilhoso para perdoar nossos pecados e assim podemos voltar a 

ficar perto dele. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): LOUVAREI O SENHOR  
 
* ATIVIDADE: Faça um (X) nas crianças que estão fazendo coisas que deixam Deus triste. 
 

                                           

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

__________________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

A página VERMELHA do livro sem palavras fala sobre o plano de Deus 
para nos salvar do pecado. Deus enviou para terra seu único filho, Jesus Cristo, 
homem perfeito e que nunca fez nada de errado.  

Deus deu uma missão para Jesus: morrer na cruz em nosso lugar e pagar 
nossos pecados. Toda a mentira, maldades e mau comportamento que fizemos, 
Jesus carregou quando foi para a cruz.  

A página vermelha mostra que Jesus derramou seu sangue na cruz e 
morreu por todas as pessoas. 

Mas depois de três dias, algo maravilhoso aconteceu: Jesus ressuscitou! 
Ele voltou a viver de novo.  

Jesus, todo poderoso, venceu a morte. Depois disso voltou para o céu 
para ficar ao lado de Deus.  Jesus está vivo! Ele não está na cruz. Um dia ele 

vai voltar! 
Só Jesus salva. Todos nós precisamos de salvação. 

 



* Repetir o versículo com seu filho (a): LOUVAREI O SENHOR  
 
* ATIVIDADE: Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue em nosso lugar. Cubra a cruz de Jesus e a 
pinte de vermelho. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado por ter 
enviado seu filho Jesus para me salvar!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

A página BRANCA do livro sem palavras mostra um coração 
limpo do pecado. Sabe como limpar seu coração? Se você acreditar 
que Jesus existe, que ele morreu por você, que está vivo no céu e 
você falar para ele ser o dono da sua vida, Jesus sempre ouve seu 
pedido.  

Você pode orar assim: “Jesus, eu acredito que você existe, 
que morreu para me salvar e depois voltou a viver. Limpe o meu 
pecado e venha morar nele. Amém”! 
  Com certeza Deus vai ouvir sua oração. Jesus vai perdoar 
seus pecados e o Espírito Santo vai morar dentro de você. Uau! O próprio Deus todo poderoso morando 
em você.  
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): LOUVAREI O SENHOR  
 
* ATIVIDADE: Leve o menino pelo caminho até Jesus, pois só Ele pode limpar o coração do pecado. 

 
 



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

minha vida!” 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:    

Quando você aceita Jesus como seu dono e Salvador, você 
ganha uma nova vida. É como se você fosse um bebê de novo na família 
de Deus. Por isso que a cor VERDE do livro sem palavras nos faz lembrar 
o crescimento das plantas, das árvores e da grama. 

Deus quer que você cresça aprendendo sobre a Bíblia para que 
você se pareça mais com ele. 

Para você crescer na família de Deus você precisa: 
• Aprender as histórias da Bíblia: Pois ela fala tudo sobre Deus e como 
você pode obedecer; 

• Orar: é quando conversamos com Deus. A qualquer hora e em qualquer lugar. 
• Ir à Nova Baby: você também vai aprender sobre Deus e saber como obedecê-lo.  
 

Essa semana você aprendeu sobre o plano de Deus para nos salvar do pecado.  
Você sabe o que é o Natal? É o dia em que o nosso Senhor Jesus veio ao mundo, nascendo como um 

bebê para cumprir a promessa de Deus de enviar um salvador para nós para nos livrar do pecado e nos 
aproximar dele.  

 
* Repetir o versículo com seu filho (a): LOUVAREI O SENHOR  
 
* ATIVIDADE: Pinte os quadros com a cor que se pede e depois ligue cada cor ao que representa na 
história. 

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


