
 

SEMANA 14 – LSP  
 

NOME: ___________________________________- Data: 04 /04 / 2021 

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; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está em Gênesis 1: 11-12, 20-26 e 29. Salmos 104: 
10-14. Lucas 1 e 2; 

• 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:  

 

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará” (Salmos 23:1a) 
 

Gestos: O SENHOR - apontar para o alto; É O MEU PASTOR - apontar para si mesmo) 
 

___________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

Nesta semana, iremos relembrar sobre o plano da salvação, esse plano genial que Deus criou para 
nos salvar! É uma história verdadeira que está escrita na Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. 

  Deus criou o mundo e o ser humano e queria viver sempre perto das pessoas, 
 

    mas o ser humano pecou (desobedeceu a Deus) e o pecado o afastou de Deus. 

 Deus ama tanto as pessoas que enviou seu filho Jesus para nos limpar dos pecados e nos aproximar 
de novo de Deus, mas para isso Ele precisou morrer na cruz por nós.  

 Jesus ressuscitou (voltou a viver), nos limpou de todo pecado. Na Páscoa, comemoramos 

Jesus ter voltado a viver! 

 E um dia Jesus nos levará para morar com Ele para sempre lá no céu.  

* Repetir o versículo com seu filho (a): “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
* ATIVIDADE: Vamos colorir esse desenho da cruz com corações de amor.  
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 

http://www.google.com.br/imgres?q=salva%C3%A7%C3%A3o+cruz+colorir&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1R2RNRN_pt-BRBR433&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=_0SIP3JiWwBfGM:&imgrefurl=http://www.fichasedesenhos.com/o-plano-da-salvao.html&docid=2rohSjg6JwTlzM&w=244&h=237&ei=RLSVTuDGGa2JsALI4vHvAQ&zoom=1&iact=rc&dur=369&page=5&tbnh=157&tbnw=162&start=108&ndsp=22&ved=1t:429,r:15,s:108&tx=93&ty=66
http://www.google.com.br/imgres?q=salva%C3%A7%C3%A3o+cruz+colorir&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1R2RNRN_pt-BRBR433&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=piFhUa-pwXmooM:&imgrefurl=http://www.fichasedesenhos.com/o-plano-da-salvao.html&docid=2rohSjg6JwTlzM&w=244&h=160&ei=RLSVTuDGGa2JsALI4vHvAQ&zoom=1


 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado por não 
desistir de mim”. 
 

TERÇA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA: 
Aprendemos que Deus criou o mundo e as pessoas. O homem pecou (desobedeceu) e isso o afastou de 
Deus. Deus nos ama por isso mandou seu filho Jesus. Jesus morreu na cruz para que nossos pecados 
fossem perdoados, mas depois ele ressuscitou (voltou a viver) e todos os que acreditam em Jesus e pedem 
para Ele morar no seu coração vão viver para sempre com Ele no céu! Deus é um Rei todo poderoso e nós 
somos seus filhos, príncipes e princesas do Senhor!  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
* ATIVIDADE: Com a ajuda do papai ou da mamãe você vai colorir e enfeitar essa coroa. 

 



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

tornar um príncipe/princesa em seu reino”. 

 

QUARTA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

Deus criou o mundo, o homem e a mulher, mas Adão e Eva pecaram (desobedeceram) e isso afastou as 

pessoas de Deus. Deus mandou seu filho Jesus. Mataram Jesus na cruz, ele morreu, mas depois de três 

dias ele ressuscitou (voltou a viver) e todos os que acreditam em Jesus e pedem para Ele morar no seu 

coração vão viver para sempre com Ele no céu!   

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 

* ATIVIDADE: Vamos colorir bem bonito este desenho que nos conta essa história.

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado por 
morar em meu coração.” 
 

QUINTA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA: 
Jesus nos ama e nos quer para sempre perto Dele. Ele morreu na cruz para nos limpar dos pecados 

e para que possamos ter vida para sempre pertinho de Deus. Depois de três dias ele ressuscitou (voltou a 

viver) e hoje está vivo e cuida de nós. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
* ATIVIDADE: Vamos colorir essa figura de Jesus e de seu túmulo vazio. E depois colar Jesus no lugar 
indicado. Ele está vivo! 



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

perdoou meus pecados”. 

 

SEXTA-FEIRA 

* HISTÓRIA:  

Jesus venceu a morte e um dia nos levará para morar com Ele no céu. O céu é um ligar lindo, com ruas de 
ouro. Lá não entra tristeza nem dor. Todos os que têm Jesus no coração vão morar lá um dia. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): : “O SENHOR É O MEU PASTOR! ” 
 
 
* ATIVIDADE: Agora vamos colorir bem 
bonita essa imagem de Jesus voltando 
no céu para buscar as pessoas que o 
amam. Depois vamos colar algodão na 
nuvem embaixo dos pés dele. 
 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), 
você poderá ler e ele (a) repetir: 
“Senhor Jesus, obrigado porque um dia 
vou morar no céu ao seu lado.” 
 


