
SEMANA 43 – PRESENTES DE DEUS – Parte 4 

 

 
NOME: ________________________________________________________- Data: 23/10/2022 

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; 
 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:  

Deus nos ama muito e cuida de nós com carinho. Ele nos 
deu vários presentes! Você lembra alguns presentes que já 
conhecemos aqui na meditação da Nova Baby? (deixa sua 
criança falar) 
 Outro presente que Deus nos deu é a família. Quem faz parte 
da nossa família? (falar sobre os parentescos, nomes...).  

Devemos ser carinhosos com nossa família. Brincar 
juntos, cantar, orar juntos e nos manter sempre unidos. Jesus fica muito feliz quando vê uma família unida.  

 

* Repetir o versículo 

com seu filho (a): 

OBEDECEREI À 

TUA PALAVRA. 

 

* ATIVIDADE: Deus 
nos deu uma 
família para nos 
amar, proteger e 
cuidar de nós! 
Vamos colorir o 
desenho desta 
família com os 
pais, os filhos e os 
avós. 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir:   “Querido Jesus, quero sempre 
te agradecer pelos presentes que me deu!” 
____________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  
Deus nos deu uma família, devemos amar, honrar e 

obedecer às pessoas da nossa família.  
Devemos abraçar e beijar a mamãe, o papai, a vovó, o 

vovô, o irmãozinho, a irmãzinha e agradecer por tudo que fez 
por nós. 

Nossa família é um presente de Deus.  
Sabe quem cuida de nós e de nossa família? Jesus!  
Ele nos deu uma família para cuidar de nós, nos amar e 

Ele quer que sejamos da família Dele.  
Mas como será que fazermos para ser família de Deus? 
Amanhã vamos saber... 
  

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

 
* ATIVIDADE: Com ajuda, desenhe os componentes de sua família. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, muito obrigado 
pela minha família!” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

 

* HISTÓRIA:  

Para fazer parte da família de Deus é preciso se tornar filho de 
Deus, ficar com o coração limpinho. 

Precisamos acreditar que Jesus é o filho de Deus todo poderoso, 
que morreu para que tudo o que já fizemos de errado fosse perdoado e 
depois voltou a viver. 

Também é preciso pedir perdão pelo que já fizemos de errado e 
pedir para Jesus morar no nosso coração.  

 

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

PALAVRA. 

 



* ATIVIDADE: Cole papel no nome do filho que Deus que morreu para nos salvar e ressuscitou. 
 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, quero fazer parte 
da sua família! Perdoe meus pecados e venha morar no meu coração. Amém.” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

Quando cremos e aceitamos Jesus, nos tornamos 
FILHOS DE DEUS!  

Deus é o rei, seu reino é nos Céus e nós somos 
príncipes e princesas de verdade, pois somos filhos (as) 
dele.  

Deus é um pai que nos ama, cuida de nós e nunca 
vai nos abandonar. Podemos sempre confiar em Deus.  

Nós podemos conversar com nosso Pai do Céu em 
oração, entregar todos os problemas para Ele, que nos cuida e sabe o que é melhor para nós 

 

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

 
* ATIVIDADE: Você um (a) filho (a) de Deus, um príncipe/ princesa no reino dos Céus! Pinte e enfeite essa 
coroa com o que quiser. 
 

 
 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, muito obrigado 
por me tornar um (a) príncipe/princesa no Reino dos céus!” 
 
_____________________________________________________________________________________ 



 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

O amor é um sentimento muito bom. Você já se 
perguntou de onde ele vem? Quem inventou o amor? Foi 
Deus! Ele é a fonte de amor. Foi Ele quem colocou esse 
sentimento em nós. 

Ele próprio nos ama muito! Deus ama você do jeitinho 
que você é.  

Deus te ama tanto que enviou Jesus, seu filho para nos 
salvar e nos manter perto Dele. Como não amar alguém 
assim? É impossível, e, em troca, nós também amamos a 
Deus. 
 

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

 
* ATIVIDADE: Deus é amor! Pinte a menina (se você for menina) ou o menino (se você for menino) que 
está orando, agradecendo a Deus pela família e por Jesus. Depois faça um momento de oração com sua 
família. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu te quero em meu 
coração e na minha vida!” 


