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 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);  

 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

 Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 24:12 a 31:18; 40:1-38 / 
Números 10:11-36 / Deuteronômio 1.1-8 / Hebreus 9:1-28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
 
Fale para a criança: Moisés havia subido o monte de Deus. Deus 
queria estar com o povo, mas para isso precisaria de um lugar. Por 
isso, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo.  

Continue: O tabernáculo era uma tenda que poderia ser montada 
e desmontada, quando precisasse. Ele ficava no deserto, o povo 
montava no lugar que estivesse acampado. 

Explique: Deus mandou construir o tabernáculo porque queria 
estar perto do povo, queria caminhar junto com seu povo. O 
Tabernáculo era a presença de Deus no meio dos homens.  

Pergunte e espere a criança responder: Hoje em dia precisamos ir até algum lugar para poder 
ter a presença de Deus?  

Responda: Hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós. Para tê-lo, você deve aceitar Jesus 
como seu único Senhor e Salvador. Quando você faz isso, o Espírito Santo entra em você e você 
passa a ser a habitação de Deus! Que legal! Deus morando em você! 

Conclua: O Espírito Santo de Deus tem algumas funções. São elas: ensinar o que precisamos 
aprender, relembrar o que já aprendemos, testemunha sobre Jesus, nos convence do pecado, 
nos guia no nosso dia-a-dia e mais algumas outras funções que vamos ver durante a semana.  

Fixando a lição / A criança repete: O Espírito Santo de Deus mora em mim. 

Atividade: Para lembrar do que Deus mandou Moisés construir. Coloque a primeira letra de cada 
animal no espaço e depois, se preferir, pinte as figuras: 

 

 
 
______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______  ______ 
 
 

T A 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) porque hoje tu moras em mim. Em nome de 
Jesus, amém. 
 



TERÇA-FEIRA 
 

 

Fale para a criança: O Espírito Santo também nos diz como 
devemos nos comportar no nosso dia a dia. Outra função do 
Espírito Santo é que ele glorifica a Deus e revela na Bíblia o que 
vai acontecer nos tempos finais. Mas não é só isso! O Espírito 
Santo também nos garante algo que é muito importante, a 
salvação. 

Continue: Deus nunca nos deixa sozinhos. O Tabernáculo 
representava Deus entre nós. Quando Jesus veio a esse mundo, 
era Deus mas era de carne e osso, assim como um de nós. Hoje 
temos o Espírito Santo, que é Deus em nós.  

Diga demonstrando: O Tabernáculo era uma forma dos israelitas lembrarem sempre do Senhor. 
Deus queria usar os 5 sentidos que ele nos deu: olfato, paladar, visão, audição e tato. 

Explique: No Tabernáculo era possível sentir a presença de Deus. Mas não eram todos que 
poderiam entrar no tabernáculo. Ele era dividido em várias partes, como vamos ver amanhã, mas o 
importante é saber que Deus se importava com o coração das pessoas que entravam no 
Tabernáculo. E era lá dentro, que eram oferecidos os sacrifícios de animais, em favor do perdão 
dos pecados do povo.   

Conclua: Hoje em dia, não precisamos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício para que Deus 
perdoe os nossos pecados. Jesus fez isso por nós, quando morreu na cruz por nós. 

Fixando a lição / A criança repete: Quando eu peco, posso pedir perdão a Deus. Ele me escuta e 
me perdoa. 

Atividade: Encontre as 5 diferenças no desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
QUARTA-FEIRA 

 

Fale para a criança: O Tabernáculo era dividido em 
três partes diferentes: 1. Átrio ou Pátio exterior 2. 
Lugar Santo 3. Lugar Santíssimo ou Santo dos 
Santos. Cada parte dele tinha um função. 

Diga olhando nos olhos da criança: Deus 
organizou o tabernáculo. Deus é organizado e nós 
também devemos ser. Você tem organizado seus 
brinquedos? Seu material de aula? Seu quarto? Deus 
ama a organização.  

Continue: Deus falou para Moisés os materiais que 
deveriam utilizados na construção do Tabernáculo. 
Foram usados vários materiais, como: ouro, prata, bronze, madeira, tecido, pele de animais, azeite, 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) pela salvação que tenho em Jesus. Em nome 
de Jesus, amém. 
 

PÁTIO 

Lugar 
santo 

Lugar 
Santíssimo 



incensos, água, pedras preciosas. Cada objeto no Tabernáculo representava algo muito 
importante. Cada um foi escolhido por Deus. Por exemplo, a Arca da Aliança representava a 
presença de Deus e a aliança com seu povo. 

Conclua: Precisamos lembrar que nosso Deus é organizado e planejado. Ele gosta quando 
obedecemos completamente, imediatamente e sem reclamar. Moisés fez isso quando obedeceu a 
todas as instruções de Deus sobre o tabernáculo. Deus falou, ele cumpriu 100%. Quando Deus 
manda, precisamos obedecer 100% também. 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso ser uma criança organizada e obediente. 

Atividade: Circule alguns dos objetos que faziam parte do Tabernáculo:  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Fale para a criança: Deus deu todos os detalhes de como deveria ser feito o Tabernáculo. Nada 
veio da imaginação de homens. Tudo 
no Tabernáculo tinha um propósito. 
Sua estrutura, seus materiais, seus 
móveis - cada um mostrava como o 
mundo precisava de um Salvador.  

Continue: Deus escolheu dois 
homens especiais chamados Bezalel e 
Aoliabe. Eles eram artesãos e através 
do Espírito Santo receberam várias 
habilidades para construírem o 
Tabernáculo. Quando Deus escolhe 
as pessoas para um trabalho 
específico, ele também as capacita, ou 
seja, as ensina como deverão agir.  

Diga: Como você aprendeu ontem, o 
acampamento não era bagunçado. 
Deus é organizado e colocou ordem em seu povo. Cada uma das 12 tribos tinha um local 
específico para ficar e uma tarefa a fazer.  

Explique: Você como criança também tem responsabilidades e tarefas para fazer, na sua casa, na 
escola, na igreja e em todos os lug ares. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a ser uma criança organizada e obediente. Em 
nome de Jesus, amém. 
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Pergunte e dê tempo para a criança responder: Qual é uma tarefa que você tem na sua casa? E 
na sua escola? E na sua igreja? Você pode melhorar em alguma dessas tarefas? Se sim, em qual? 

Conclua: É importante dar o seu melhor em tudo que fizer, porque mostramos para Deus e para as 
pessoas que somos crianças dedicadas. Deus ama a dedicação. Não podemos ser preguiçosos. 
Você sabia que a preguiça, a reclamação, a falta de amor são pecados? Sim, e nós como filhos de 
Deus, não podemos ter esses pecados na nossa vida. 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso dar meu melhor em tudo que faço. 

Atividade: Termine de desenhar a nuvem e depois cole algodão ou papel colorido nela. Por fim, 
pinte bem colorido o tabernáculo: 

 

 

 

SEXTA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Com a história do Tabernáculo, aprendemos que Deus é organizado e 
cuidadoso. Ele conhece e sabe de todas as coisas.  

Diga e leia na Bíblia os versículos: A Bíblia confirma essas verdades. Em Salmos 147:4 (leia 
para a criança) está escrito que Ele determina o número de estrelas do céu e as chama pelo nome. 
Em Lucas 12:6 (leia para a criança) diz que Ele sabe o que acontece com cada pássaro. E em 
Lucas 12:7(leia para a criança) ele continua e diz que sabe quantos 
fios de cabelo temos. 

Continue: Quando todo o material ficou pronto, o Tabernáculo 
começou a ser montado por Moisés conforme a ordem do Senhor. O 
Tabernáculo foi concluído exatamente um ano após a Páscoa. O 
povo já estava no deserto, no monte Sinai há 9 meses.  

Conclua: Moisés terminou a obra e a nuvem cobriu a Tenda. A 
glória do Senhor encheu o Tabernáculo. No 20º dia do 2º mês a 
nuvem se levantou do Tabernáculo e o povo levantou acampamento 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a fazer meu melhor em tudo. Não quero ser 
uma criança preguiçosa e que reclama de tudo. Em nome de Jesus, amém. 



para marchar. Em um ano eles deixaram de ser escravos para ser uma nação! Eles saíram em 
direção à terra prometida!  

Fixando a lição / A criança repete: Deus cumpre suas promessas, posso confiar no que ele fala 
na Bíblia. 

Atividade: O candelabro era um dos objetos do Tabernáculo. Ele era usado pelos sacerdotes para 
produzir luz enquanto trabalhavam no Lugar Santo. Deixe seu candelabro bem bonito e colorido. 
Pinte e cole papel crepom, ou papel laminado dourado ou glitter. Use sua criatividade.  

  

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero confiar nas suas promessas e quero obedecer 
o que a Bíblia ensina. Em nome de Jesus, amém. 


