
 
ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 

 
 

SEMANA Nº 09 – TEMA: JACÓ – Sonho e luta com Deus 

NOME: ____________________________________________________________________ 

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; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 28:10-22 / 32:22-32 (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 no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

__________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“O SENHOR CUIDA DE MIM” (SALMOS 40:17) 
 

Gestos: O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo. 
__________________________________________________________________________

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Jacó enganou seu pai e roubou a bênção do seu 
irmão Esaú, por isso ele fugiu para a terra de seus 
parentes. Era uma longa viagem, já estava escuro, Jacó 
parou para descansar, pegou uma pedra para usar como 
travesseiro, dormiu e teve um sonho: Viu uma escada que 
ia da terra aos céus e anjos que subiam e desciam por 
ela. Que sonho estranho! Será que era alguma mensagem 
de Deus para Jacó?  

Sim! No sonho de Jacó a escada era JESUS! Deus 
estava começando a mudar a vida de Jacó, pois assim como você e eu, Jacó tentava 
obedecer a Deus, mas ainda fazia muitas coisas erradas. Somente Deus é perfeito, que 
nunca erra e Ele pode mudar sua vida. 
 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar 
a lição: O SENHOR CUIDA DE MIM (Gestos: O 

SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-

abraço; DE MIM- apontar para si mesmo) 
 

* ATIVIDADE: Pinte Jacó sonhando. 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você 

poderá ler e ele (a) repetir: 

“Deus, me ajude a sempre fazer o que é certo!” 

 

                             NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Deus queria mostrar para Jacó que assim como a escada pode levar o homem para 
um lugar alto, Jesus é o único caminho que pode levar as pessoas (eu e você) até Deus no 
céu. Deus disse para Jacó: “Sou o Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque. Darei para 
você e seus filhos essa terra que você está deitado”. 

O pai (Isaque) e o avô (Abraão) de Jacó foram grandes heróis, mas isso não tornava 
Jacó um herói. Jacó precisava se arrepender dos seus pecados, e aceitar o Senhor como 
seu Deus e amá-lo.  

 

      

Com você também é assim, você precisa conhecer a Deus e escolher ficar do lado 
dele. Para isso você precisa acreditar em Jesus e deixar Ele ser o dono da sua vida. Deus 
ainda disse a Jacó em sonho: “Estarei com você e cuidarei de você”.  Deus estava ajudando 
Jacó, porque Ele pode mudar vidas. 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: O SENHOR CUIDA DE MIM (Gestos: 
O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo) 
 

* ATIVIDADE: Pinte quem leva você até Deus.  

        
 

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

“Deus, eu acredito no seu filho Jesus e quero ficar sempre ao seu lado.” 
__________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Jacó disse quando acordou: “Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia!”.  



Então Jacó deu o nome de Betel para aquele lugar. 

Finalmente Jacó chegou à cidade de Harã, lá ele morou e 

trabalhou durante vinte anos na casa de seu tio Labão, se casou 

e teve 12 filhos.  

Deus começou a mudar a vida de Jacó durante o tempo 
em que ele ficou na casa do seu tio Labão. Ele trabalhou muito e 
ficou rico. E mais uma vez Deus falou com Jacó e disse que ele 
precisava voltar para sua terra Canaã. Mas Jacó ficou com medo 
de voltar, porque seu irmão tinha ficado com muita raiva dele. 
Mas como Deus disse: “Eu estarei com você”, Jacó obedeceu, 
mas ficou nervoso porque iria encontrar o seu irmão. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: O SENHOR CUIDA DE MIM (Gestos: 
O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo) 
 

* ATIVIDADE: Com um lápis para marcar o caminho, leve Jacó de volta para Canaã. 
 

 

JACÓ                                                                                                                           CANAÃ                                                                                                                    
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 
“Deus, obrigado por ter o controle da minha vida!” 
__________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Antes de voltar para Canaã, Jacó orou e agradeceu tudo o que Deus tinha feito por ele 
e pediu para que o protegesse. Jacó estava com muito medo, pois seu irmão queria mata-lo. 
Deus ouviu a oração que Jacó fez naquela noite! Quando o dia amanheceu, Jacó decidiu 
mandar muitos presentes a seu irmão Esaú: vacas e touros, cabras e bodes, carneiros, 
camelos. 
  

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: O SENHOR CUIDA DE MIM (Gestos: 
O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo) 
 

* ATIVIDADE: Circule o que Jacó enviou de presente para o seu irmão Esaú. 

       
 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: 
“Deus, obrigado por tudo que eu tenho.” 

_______________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Jacó sabia que seu irmão Esaú estava com raiva 
durante todo esse tempo que esteve longe de casa. De 
repente, Jacó olhou e viu Esaú se aproximando. Sabe o 
que aconteceu? Esaú correu e deu um forte abraço no seu 
irmão Jacó, o beijou e depois os dois começaram a chorar. 
Esaú perdoou Jacó.  

 Que legal! Os irmãos fizeram as pazes!  
Jacó apresentou sua família para seu irmão e pediu 

que Esaú aceitasse os presentes. Jacó, sua família e seus 
rebanhos chegaram a Canaã e ali ele cuidou de seus filhos 
até eles ficarem adultos. 

Depois de tudo o que aconteceu na vida de Jacó 
Deus mudou seu nome de Jacó para Israel. (Peça para a 
criança repetir). 

Que legal, Deus pode mudar sua vida. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: O SENHOR CUIDA DE MIM (Gestos: 
O SENHOR – apontar para o alto; CUIDA- auto-abraço; DE MIM- apontar para si mesmo) 
 

* ATIVIDADE: Marque um (X) na resposta correta. Quando Jacó reencontrou Esaú o que 
aconteceu? 

                                              

          (       )  Continuaram brigados                                      (        ) Esaú perdoou Jacó 

 

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

“Deus, eu te amo de todo o meu coração!” 


