
  

 
 

ATIVIDADE EM FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 38 – TEMA: PROFETA ISAÍAS 

 
NOME: _______________________________________- Data: 25/10/2020 

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; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Isaías 1, 6, 7, 9, 53 (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:  

 

“Eu confio em ti, Deus todo poderoso” (Salmos 56:3) 
 

 (Gestos: EU CONFIO– mãos juntas em posição de oração; EM TI DEUS- apontar para o alto;  TODO 

PODEROSO- braços em posição de forte mostrando o muque) 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

 Isaías era um profeta. Seu trabalho era dizer às pessoas o que 

Deus lhe dizia.  

 As pessoas nem sempre queriam ouvir a Palavra de Deus, 

mas Isaías nunca deixou de falar. Isaías pregou durante os reinados 

de quatro reis diferentes: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. 

 Alguns obedeciam a Deus e outros não. O último rei foi 

Ezequias. Deus o abençoou porque ele removeu todos os ídolos e 

deuses falsos e orou 

ao Deus verdadeiro.  

 Quando um exército inimigo atacou o reino de Judá, 

Ezequias sabia que seu exército estava fraco demais para 

vencer. Ele pediu a Isaías para orar pedindo ajuda a Deus 

e logo depois Deus fez a retirada do exército inimigo sem 

lutar contra Ezequias. 

 Amanhã vamos continuar contando esta história! 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM 

TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Ezequias era um rei, foi um homem temente 
a Deus. Pinte esse desenho dele. 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e 
ele (a) repetir:  “Senhor Jesus, eu sei que você é o 
verdadeiro Filho de Deus!!” 

              NOVA BABY – 2 e 3 anos                    



TERÇA-FEIRA 
* HISTÓRIA: 
 
 Um dia, Isaías teve uma visão, que é como ter um sonho quando 

você não está dormindo. Na visão, Isaías viu quão glorioso e santo é o 

Senhor.  

 Deus perguntou a Isaías: 

 - “Quem enviarei?” 

 - “Eis-me, aqui envia-me!” disse Isaías. 

 Ele estava disposto a fazer o que Deus pediu, e ir para onde Deus o 

enviasse.  

 Deus disse para Isaías falar com o seu próprio povo, em seu próprio 

país.  

 Ele tinha que dizer-lhes que Deus estava zangado com o pecado deles. 

O que será que Deus mandou Isaías falar ao seu povo? 

 Amanhã vamos continuar contando essa história e vamos descobrir o que Deus mandou Isaías 

falar. 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem de Isaías orando a Deus. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, quero sempre 
seguir a sua vontade” 

______________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA 
* HISTÓRIA: 
  

 Havia outras coisas que Isaías teve que dizer ao seu povo. 

Coisas maravilhosas sobre uma pessoa que seria um libertador forte e 

viria para salvá-los do pecado e de todos os seus inimigos.  

 O povo judeu chamava esta pessoa de “Messias”. O Messias 

era Jesus Cristo. 

 E eles esperavam que Deus enviasse o Messias, mas muitas 



pessoas viviam como se ele nunca fosse vir.  

Todas as coisas que Isaías disse sobre o Messias, o Salvador, estão escritas na Bíblia. 

 A Bíblia é a Palavra de Deus para nós. E nela estão escritas histórias verdadeiras. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Observe as imagens abaixo e pinte onde está escrita a Palavra de Deus: 

 

 

 

BOLA BÍBLIA VÍDEO GAME 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pela sua 
Palavra!” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA 
* HISTÓRIA:   

 
 Embora Isaías tenha escrito essas coisas centenas de anos antes que acontecesse, todas 

tornaram-se realidade.  

 Isaías disse que Deus daria um sinal. Ele disse:  

 - “Eis que uma virgem dará à luz um filho e chamarás o seu nome Emanuel.” 

 O nome Emanuel significa Deus conosco! 

 Isaías tinha certeza de que as promessas de Deus se 

tornariam realidade. Isso é chamado de profecia. Deus disse 

para Isaías falar ao povo que o Messias faria grandes coisas, 

mas também sofreria e seria condenado à morte. Isaías repetiu 

o que Deus lhe disse para falar e Deus depois fez com que a 

profecia se tornasse realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 

 
* ATIVIDADE: O profeta Isaías anunciou a vinda do nosso Salvador. Pinte o desenho do bebê Jesus. 



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

enviado seu filho amado para nos salvar!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 

SEXTA-FEIRA 
* HISTÓRIA: 
 

 Tudo o que Deus disse para Isaías falar ao povo, Isaías obedeceu e 

disse ao povo e Deus depois fez com que a profecia se tornasse realidade. 

 O Messias, o Salvador estava chegando! 

 Mas o Messias não viria para salvar apenas o povo judeu.  

 Deus disse a Isaías que o Messias seria uma “luz para os gentios”. 

Gentios são todas as pessoas no mundo que não são judeus. Então ele viria 

para nos salvar também. Que alegria! 

 Deus ama a todos e Jesus depois veio ao mundo para abençoar a 

todos e trazer a salvação até os confins da terra. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o nome do nosso salvador 

 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado pelo seu 
amor!” 


