
 
 
 

 
ATIVIDADE EM FAMÍLIA: 

 
SEMANA nº 41 – TEMA: A CRIAÇÃO E O AMOR DE DEUS 

NOME: __________________________ - Data: 15/ 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 segunda a sexta está em Gênesis 1:1-26 a 2:25 (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, o nosso maior herói, criou tudo o que tem no mundo pela 
palavra. Ele falava e as coisas apareciam. Deus criou com as próprias 
mãos, com todo cuidado e amor. 

No 6º Dia, Deus pegou o barro (pó da terra) e começou a formar um 
corpo, depois cabeça, braços e pernas. Sabe quem Deus estava criando? 
(deixe sua criança responder). O homem, e o chamou de Adão. 

Depois que criou Adão com muito carinho, Deus soprou no seu nariz 
e ele começou a respirar (faça o gesto). 

Deus é amor. (afirme!) Ele criou o homem para dar muito amor. Ele 
criou você, porque te ama muito. E lembre-se sempre: Deus nos criou de 
uma forma especial, porque Ele nos ama! 

 

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

 

* ATIVIDADE: Deus te criou de uma maneira especial, porque Ele te ama! Agora desenhe você: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 NOVA BABY – 2 e 3 anos                               



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

criar de uma forma tão especial! Amém.” 

___________________________________________________________________________ 

TERÇA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

De todas as coisas boas que Deus fez, a mais especial foi o 
homem. 

No 6° dia da criação, Deus não queria que o homem, ficasse 
sozinho com os animais, então ele criou a mulher. Sabe como? Ele 
fez Adão dormir e tirou um osso (costela – mostre onde fica) do 
corpo dele. Com esse osso Deus fez a mulher e a chamou de Eva. 
Assim, Deus criou o primeiro casal – Adão e Eva, homem e mulher para casarem. 

No 7° dia da criação, Deus terminou todo o seu trabalho e tudo tinha ficado muito bom! Então 

Ele descansou. Deus nos criou de uma forma especial, porque Ele nos ama! 
 

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

 

* ATIVIDADE: Você é amado por Deus, Ele quis que você nascesse. Cole uma foto sua aqui:  

 

 

 

 

 

 

 

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

criar e me amar! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Deus deu de presente para Adão e Eva as frutas, as verduras e os animais. Todos os dias, 
Deus conversava com eles no jardim. Adão e Eva podiam comer de todos os frutos das árvores, 
mas no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta, era única que eles 
não podiam comer. 
  



Deus disse: “Vocês têm muitas frutas gostosas no jardim, mas não comam do fruto da árvore 
do conhecimento do bem e do mal, pois se comerem, vocês irão morrer e ficarão longe de mim 
para sempre”. 

Deus só quer te dar boas coisas. Mas você precisa ser obediente desde criança, pois quando 
você desobedece você perde muitas coisas e todos ficam tristes.  

Pergunte em tom de suspense: Será que Adão e Eva vão obedecer a Deus? Amanhã você 
saberá!  

 

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

 

* ATIVIDADE: Adão e Eva passeavam pelo jardim. Leve o casal para atravessar o jardim pintando 

o caminho de verde. 

 

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

querer o melhor para mim! Amém.” 

______________________________________________________________________________ 
QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 

Adão e Eva moravam no jardim do Éden. Eles obedeciam a Deus e eram muito felizes. Eles 
não sentiam medo, cansaço e nem vergonha. Todos os dias Adão e Eva passavam pela árvore da 
vida e decidiam não comer do seu fruto, pois eles obedeciam a Deus.  

Mas o diabo, o nosso inimigo, ficou igual uma serpente e mentiu para Eva para ela 
desobedecer, e comeram o fruto desobedecendo a Deus. Eles pecaram. 

Sabe o que é pecado? É quando você faz coisas diferentes do que Deus falou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

* ATIVIDADE: Circule o animal que enganou Eva: 



 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho(a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a sempre 
ser obediente! Amém.” 
______________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso, Deus mandou o casal ir embora do jardim 
do Éden. Eles ficaram separados de Deus. 

Porque Adão e Eva desobedeceram, todas as pessoas nascem longe de Deus até eu e 
você (fale com o rosto triste).  

Depois que saíram do Jardim, Adão e Eva tiveram muitos filhos e a terra começou a 
encher de gente. Deus ficou muito triste porque o casal desobedeceu. Mas o que será que vai 
acontecer?  
 (Termine fazendo rosto de surpresa) Você vai descobrir indo todos os domingos para a 
Nova Baby. Mas nunca esqueça: Deus nos criou de uma forma especial, pois Ele nos ama! 
 

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

 

* ATIVIDADE: O pecado nos deixa longe de Deus. Pinte Adão e Eva saindo do Jardim do Éden. 

 
 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por me 
amar, eu quero ficar sempre junto de ti! Amém.” 
______________________________________________________________________________ 
 


