
                            ATIVIDADE EM FAMÍLIA                   

                               
SEMANA nº 08 – JESUS ENSINA O POVO 

NOME:____________________________________________________Data: 21/02/2021 
              

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  João 2:1-11 (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:  

 
“Tudo o que Deus criou é bom” (1 Timóteo 4:4a)” 

 
Gestos do versículo: Gestos: TUDO- Apontar em volta; O QUE DEUS CRIOU -apontar 
para o alto; É BOM -sinal de positivo 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
     Depois que Jesus escolheu seus 12 discípulos, ele começou a 
ensinar às pessoas como agradar a Deus, sobre o certo e o errado 
e que deviam se arrepender de seus pecados. 
    Certa vez Jesus estava ensinando e viu que muitas pessoas 
estavam ali querendo aprender. Ele resolveu subir em um lugar 
chamado monte das Oliveiras, para que todos 
pudessem ouvir. 
   Jesus ensinou muitas coisas para as pessoas e essa semana 
você vai aprender três assuntos que ele ensinou para o povo e 
que você também deve saber.   
 
Repetir o versículo com o seu filho: “TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM” 
 
ATIVIDADE: Pinte Jesus ensinando as 
pessoas no monte das Oliveiras. 
 
ORAÇÃO: Leia e a criança repete: Deus, 
obrigado por querer sempre o melhor para 
mim! 

 
 
 
 
 
 



TERÇA-FEIRA 
      Um dos assuntos que Jesus ensinou foi sobre Generosidade. Generosidade é ajudar 
com alegria as pessoas que precisam, dando comida, roupa, cuidando de alguém quando 
estiver doente. 
      Jesus ensinou que quando ajudamos alguém, você não precisa ficar falando para todo 
mundo o que fez, pois Deus quer que façamos porque o amamos. 
      E Deus vê tudo que fazemos, mesmo que as outras pessoas não vejam, Deus está 
vendo e ele tem um grande prêmio para quem é generoso. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM” 
 
ATIVIDADE: Circule as imagens que mostram crianças sendo generosas. 
 
 

                         

                                       

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser uma criança generosa. 
 

QUARTA-FEIRA 
 

      Hoje você vai aprender sobre outro assunto que Jesus ensinou no monte das Oliveiras 
- ORAÇÃO. 
      No tempo de Jesus tinha um grupo de pessoas chamadas fariseus. Eles ensinavam 
que para agradar a Deus, precisava obedecer coisas tão difíceis que nem eles mesmos 
conseguiam fazer. 
      Eles gostavam de orar nas praças falando bem alto, falando palavras que ninguém 
entendia e diziam que eram obedientes a Deus, mas eram mentirosos.  
      Por isso que você deve aprender tudo o que está na Bíblia para que ninguém engane 
você. Somente assim você vai saber o que Deus quer de verdade. 

 



      Jesus ensinou também que quando você orar, você deve ir para um local calmo e 
conversar com Deus. Quando estiver orando com outras pessoas, você deve falar normal 
e com calma. 
      Orar é conversar com Deus, assim como você fala com seu amigo. Quando você orar 
pode agradecer e pedir o que você precisa. Deus sempre ouve sua oração. 
      E com Deus você pode falar à hora que você quiser e sobre todos os assuntos. Ele é 
seu amigo. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM” 

 
ATIVIDADE: Circule as crianças que estão falando com Deus. 
 
 
 

                 

 

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ouvir minha oração! 

 
QUINTA-FEIRA 

 
      Ontem você aprendeu que orar é conversar com Deus como se 
fosse o seu melhor amigo, falando calmo e normal.  
      Deus te ama e ouve tudo o que você fala para ele. 
      O terceiro assunto que Jesus ensinou foi que devemos ter muito 
cuidado com o que nossos OLHOS estão vendo.  
     Sabe por quê? Porque tudo que você vê e assiste fica guardado 
na sua cabeça. Por isso, você precisa tomar cuidado com o que 
você vê no computador, celular e televisão.  
    Quando você vê coisas ruins, essas coisas ficam na sua cabeça e você pode fazer coisas 
ruins.  
    Deus quer que você só aprenda e veja coisas boas. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM” 
 
ATIVIDADE: Onde fica guardado tudo o que você vê? Na cabeça ou no pé? Circule a 
resposta certa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORAÇÃO: Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender tudo sobre Ti! 

 
SEXTA-FEIRA 

 
      Você sabe quando uma criança é inteligente ou quando é tola? 
      Criança inteligente: Tem cuidado com os seus olhos, só vê aquilo que é legal: bons 
desenhos, bons filmes, bons jogos. 
      Criança tola: Não tem cuidado com o que vê, porque gosta de assistir coisas feias 
como: desenhos de vampiros, de brigas, jogos de monstro. A sua mente fica suja. 
      Se alguém estiver vendo coisas feias, diga: “Por favor, você pode desligar isso porque 
não faz bem para minha cabeça e Jesus fica triste”. 
      Quando Jesus terminou de ensinar sobre Generosidade, Oração e os Olhos, todos 
ficaram muito felizes. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM” 
 
ATIVIDADE:   Faça um (X) com lápis de cor vermelho nas coisas que não são boas para 
você. 
 
 

                                                                          
 
  

ORAÇÃO: Leia e a criança repete: senhor, eu quero te agradar com tudo o que vejo! 


