
ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 40 – TEMA A CRIAÇÃO E O AMOR DE DEUS 

NOME: __________________________  - Data: 08/11/2020 

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 terça a sexta está em Gênesis 1:1-25 (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:  
 

“SEJAM AGRADECIDOS” (Colossenses 3:15b) 
 

Gestos: Após repetir o versículo, olhar para o alto com os braços levantados e dizer: Obrigado, Deus! 

______________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

Deus é o Todo Poderoso, nosso criador! Você sabe como Deus criou todas as coisas? Ele 

falava e as coisas apareciam. Deus é organizado e gosta de trabalho.  

Hoje nós vamos descobrir o que Deus criou no primeiro dia (faça o número um com o dedo). 

No primeiro dia, Deus criou o universo, mas estava tudo escuro, então Ele disse: - Haja Luz! Deus 

separou a luz do escuro, Ele chamou a luz de DIA e o escuro de NOITE. E esse foi o primeiro dia! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “SEJAM AGRADECIDOS”. 

 

* ATIVIDADE: Cole bolinhas de papel branco onde representa o DIA e preto onde  

representa a NOITE (pode colorir um pedaço de papel com giz de cera preto para fazer  

as bolinhas): 

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

que fez por nós. Me ajude a aprender as histórias da Bíblia! Amém” 

 

 



TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Deus gosta do trabalho! Durante sete dias Ele criou tudo o que existe! 
Hoje vamos aprender o que ele criou no segundo dia (faça o número dois 

com os dedos).  
Deus criou o firmamento e separou as águas que estavam embaixo 

do firmamento das que estavam por cima. Ao firmamento Deus chamou de céu.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “SEJAM AGRADECIDOS”. 

 

* ATIVIDADE: Cole algodão na nuvem e pinte a água de lápis azul: 

 
 

 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a)! Você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por ter 

água para beber e tomar banho. Obrigado pelo seu cuidado! Amém” 

______________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Deus não parou de trabalhar e continuou a criar muitas coisas. No terceiro dia (faça o 
número 3 com os dedos) Deus juntou a água em um lugar só e fez aparecer a terra. 

E continuou a trabalhar, neste dia Ele criou também as plantas, as frutas e verduras. Que 
delícia! Deus criou esses alimentos pensando em nós.  

Deus viu que estava ficando bom. Esse foi o terceiro dia! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “SEJAM AGRADECIDOS”. 

 

* ATIVIDADE:  
Vamos colorir o que Deus criou no terceiro dia: 



  

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado pelas frutas 

e pelas verduras. Tudo que temos foi o Senhor quem criou! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Hoje vamos aprender mais um pouco sobre o que Deus criou!  
No quarto dia (faça o número 4 com os dedos) Deus falou para aparecer no céu o sol, a lua 

e as estrelas. O sol aparece de dia, a lua e as estrela apareceram a noite (faça rosto de surpresa). 
Esse foi o quarto dia! 

                                 
A terra estava ficando linda, com árvores, flores, frutas, sol, lua e estrelas. E Deus continuou 

trabalhando. 
No quinto dia (faça o número 5 com os dedos) Deus falou para aparecer  

animais nas águas e no céu. Então, Ele criou os peixes e os pássaros. 
 Esse foi o quinto dia!  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “SEJAM AGRADECIDOS”. 

 

* ATIVIDADE: Cole figuras ou desenhe o que Deus criou no 4º e 5º dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Obrigado Deus por essa 

meditação e por ter criado tudo tão perfeito para mim! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

No 6º Dia (faça o número 6 com os dedos) Deus criou os animais que vivem na terra, os 
grandes, como leão, elefante e também os pequenos, como os gatos, cachorro e muito mais.  

Deus é muito Poderoso! (Afirme!) Ele falou e tudo foi criado na terra. Mas ainda faltava algo 
muito especial que você vai saber na próxima semana! 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “SEJAM AGRADECIDOS”. 

 

* ATIVIDADE: Pinte e circule o que Deus criou no sexto dia da Criação: 

 

 

              
 

 

          
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu te agradeço 

pelo Nova Baby, te agradeço pela minha família e pelas histórias que aprendi nesta semana. 

Amém!” 


