
NOVA BABY - 2 E 3 ANOS 
 

 Data: 08/07/2018   

 

NOME: ____________________________ 

 

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

“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24:15) 
(Gestos: Eu-apontar para si mesmo, e a minha casa- com as mãos separadas juntar a ponta dos dedos, serviremos- 

estender as mãos com a palma para cima, ao Senhor- apontar para o alto) 

 

ATIVIDADE EM FAMÍLIA: Devemos conhecer a Palavra de Deus. 

 

Papai ou a mamãe, monte essa caixinha em formato de Bíblia para seu(sua) filho(a) colocar dentro 

dela os versículos que já estudamos esse ano.  (Recortar no contorno em negrito, dobrar as partes 

pontilhadas e colar as pontas para a parte de baixo e a do lado.  Recorte também cada um dos 

versículos da outra folha para colocar dentro).  
 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/js/24/15


Continuação da ATIVIDADE EM FAMÍLIA: Devemos conhecer a Palavra de Deus. 

 

Ajude seu(sua) filho(a) a memorizar e/ou relembrar esses versículos. 

 

 
Versículo de janeiro: 

 

“ O Senhor Deus é Bom”  

(Salmos 145: 8)  

 

Para memorizar com gestos: O Senhor 

Deus- apontar para o alto; é bom- fazer 

sinal de positivo com o polegar. 

 

    

 

Versículo de fevereiro: 

 

“Sabemos que Deus ama vocês”  

(1 Tessalonicenses 1:4a)   

 

Para memorizar com gestos: 

Sabemos- dedo indicador na cabeça; 

que Deus- apontar para o alto; ama – 

passar a mão no lado esquerdo do 

peito; vocês- apontar para as crianças. 

 

 

 

Versículo de março: 

 

“Amem uns aos outros”  

(João 13:34) 

 

Para memorizar com gestos: demos um coração 

vermelho para cada criança e após repetir o 

versículo entregam seu coração para um 

amiguinho e dão um abraço nele. 

 

 

 

 

 

 

Versículo de maio: 

 

“Orem sempre”  

(1 Tessalonicenses  5:. 17) 

 

Para memorizar com gestos: Mãos juntas 

em posição de oração. 

 

  

 

Versículo de junho: 

 

“Foi ele quem nos fez e  

somos dele” (Salmos 100: 3)  

 

Para memorizar com gestos: Foi ele – 

apontar para o céu, quem nos fez – apontar 

para si mesmo de cima a baixo, e somos-

apontar para si e em volta, dele - apontar para 

o céu. 

 

 

Versículo de julho: 

 
“Eu e a minha casa serviremos 

 ao Senhor” (Josué 24:15) 

 

(Gestos: Eu-apontar para si mesmo, e a minha 

casa- com as mãos separadas juntar a ponta dos 

dedos, serviremos- estender as mãos com a palma 

para cima, ao Senhor- apontar para o alto) 

Versículo de abril:  

 

“O Senhor cuida de mim”  

(Salmos 40: 17) 

 

Para memorizar com gestos: O Senhor – 

apontar para o alto; cuida- auto-abraço; de 

mim- apontar para si mesmo. 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/js/24/15


 

 

 


