
“TODO O QUE NELE CRER TENHA A VIDA ETERNA”.  

(JOÃO 3:15) 
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SEMANA 36: MERIBÁ; A SERPENTE DE BRONZE; MORTE DOS IRMÃOS 

Nome: _________________________________________________________DATA: 28/06/2020 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

 
 

 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: Números 20:1-29; 21:4-9 / 
Deuteronômio 34:1-12 

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

SEGUNDA-FEIRA 
 

Fale para a criança: Vocês lembram que semana passada aprendemos 
que Moisés fez algo muito errado? Deus mandou ele falar com a Rocha, 
mas ele ficou irado com o povo e ao invés de apenas falar, como Deus havia 
mandado, ele bateu na rocha. Deus ama quando obedecemos 100%. Você 
se lembra os passos da obediência?  

Leia e peça para ele(a) repetir: Obedecer completamente, imediatamente e 
sem reclamar. 

Continue: Moisés não obedeceu completamente. 
Moisés deve ter ficado muito triste por ter tomado essa 
atitude. Por ter desobedecido o Deus que o havia 
ajudado durante todo o tempo no Egito e no deserto.  

Diga: Quando pecamos, precisamos pedir perdão. A 
desobediência é um pecado e não agrada o coração de 
Deus.  

Fixando a lição / A criança repete: Desobedecer é 
pecado.  

Pergunte da criança e espere ela responder: Fale o 
nome das autoridades que Deus colocou na sua vida.  

Conclua: Essas pessoas foram colocadas por Deus na 
sua vida. Para você obedecer, respeitar, amar e honrar.  

Atividade: Pinte ao lado as crianças orando a Deus e 
lembre-se de pedir perdão a Deus quando pecar. 

 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança obediente. Em nome de 
Jesus, amém. 

https://youtu.be/3LvY38RM-Gw


 

TERÇA-FEIRA 

 
Fale para a criança:  Vimos ontem que devemos pedir perdão a Deus quando 
desobedecemos, e além de pedir perdão, não podemos ficar chateados ou 
reclamarmos quando alguma autoridade na nossa vida nos chama atenção.  

Diga: A Bíblia fala em Hebreus 12:11 que a disciplina produz frutos de justiça e 
paz. Você quer ter paz? Então, aceite a disciplina do seu pai e da sua mãe. 
Quando eles corrigirem você, não reclame, não bata o pé, não revire os olhos e 
não fique discutindo. Moisés era um homem escolhido por Deus, mas que 
também precisou ser corrigido por Deus. 

Fale olhando nos olhos da criança: Deus corrige quem ele ama. Se você foi corrigido por Deus é 
porque ele te ama, e ama muito. 

Continue: Você se lembra que o castigo que Moisés recebeu foi que ele iria guiar o povo, mas não iria 
entrar na terra prometida? Mesmo depois de ser disciplinado por Deus, Moisés continuou a missão que 
havia recebido d’Ele, de guiar o povo até a terra prometida. Mas para chegar lá, o povo precisava passar 
pelo território de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e os israelitas eram 
descendentes de Jacó, ou seja, eles eram parentes muito próximos. 

Pergunte e espere a criança responder: Quando Moisés pediu 
permissão para o rei de Edom para passar por lá, sabe que o rei disse?  

Explique: Ele disse “não”. Não permitiu o povo passar por lá. Sabe o que 
aprendemos com essa parte da história do povo de Israel? Que 
precisamos tratar todas as pessoas bem. Precisamos ser educados e 
gentis. Muitas vezes as pessoas podem tratar você mal, mas isso não é 
motivo para você se vingar e tratar mal também a pessoa. 

Conclua: A Bíblia nos ensina a ter uma boa convivência com todas as 
pessoas. Se tiver alguém que você não goste, ou esteja brigado(a) com 
ele(a), escolha hoje pedir perdão a Deus por esse sentimento e não fique 
mais brigado(a) com ninguém. 

Fixando a lição / A criança repete: Precisamos tratar todos bem, independente se gostamos ou não da 
pessoa. 

Atividade: Para se lembrar que devemos tratar todas as pessoas bem, desenhe maneiras de como 
você pode tratar bem as pessoas. Dica: escolha uma delas para praticar essa semana em sua casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança que ama meus familiares, 
que mostra meu amor e cuida das outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. 



 
 

QUARTA-FEIRA: 
 

Fale para a criança: Vimos ontem que a atitude que o rei de Edom teve 
foi muito errada. Ele tratou mal seus próprios parentes.  Devemos tratar 
bem a todos, mesmo as pessoas que são difíceis.  

Continue: Deve ter sido bem difícil para o povo israelita receber esse não. 
Eles tiveram que dar a volta pelo território de Edom e não passaram por lá. 
Então o povo saiu da cidade de Cades, onde estavam e chegaram até o 
monte Hor. Ali, Deus disse que Arão não entraria na terra prometida.  

Explique: O motivo de Arão e Moisés não terem 
entrado na terra prometida foi porque os dois 
desobedeceram a Deus. As nossas atitudes tem 
consequências: boas ou ruins.  

Fale olhando nos olhos da criança: Deus não quer 
que você tenha atitudes más, como de mentira, 
desobediência, falta de amor, vingança, rebeldia, 
desonestidade e muitas outras. Porque essas 
atitudes não serão boas para você. 

Pergunte: Você quer ser uma criança abençoada 
por Deus? 

Afirme: Então, obedeça a Ele. 

Conclua: Assim como Deus se lembrou da atitude 
de Arão em Meribá, Ele se lembra de tudo que 
fazemos.  Precisamos cuidar das coisas que 
fazemos pois vamos prestar contas de cada uma 
diante de Deus.  

Fixando a lição / A criança repete: Preciso ter 
cuidado com as minhas atitudes. 

Atividade: Pinte bem colorido as imagens ao lado de 
crianças com boas atitudes: 

 

 

 

 
 

QUINTA-FEIRA: 
 

Fale para a criança: Além da consequência de não entrar na terra 
prometida, Deus falou que Arão morreria. E aconteceu conforme o 
Senhor havia dito. Arão morreu e seu filho, Eleazar se tornou o 
sacerdote. A Bíblia fala que o povo ficou de luto por Arão durante 30 
dias. 

Diga: Depois de ter passado o luto, o povo saiu do monte Hor e 
começou a dar a volta por Edom. A Bíblia diz que o povo perdeu a 
paciência e começou a falar contra Deus. Novamente eles 
começaram a reclamar. Aquele povo tinha o costume de quando 
viesse alguma dificuldade, eles reclamavam contra Deus. 

Continue: Hoje em dia, muitas pessoas tem esse mesmo mau hábito. O de reclamar sempre, de tudo 
e de todas as situações. Isso além de ser um hábito feio, é um pecado. E mais uma vez, o povo 
estava pecando contra Deus. Reclamando e sendo ingrato. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança que pensa antes de agir. 
Me ajuda a ter sabedoria. Em nome de Jesus, amém. 



Explique: O povo estava reclamando da comida terrível, mas essa comida terrível que eles tanto 
reclamavam era o maná, a comida que Deus havia enviado para eles. Muitas vezes reclamamos de 
algo que Deus nos dá.  

Pergunte: Você tem reclamado por alguma coisa? Da sua casa, da sua família, de não estar indo pra 
escola, não estar brincando todos os dias, de não estar vendo seus amigos, ou de falta de alguma 
coisa? 

Afirme: Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, peça perdão a Deus porque você 
está pecando e sendo uma criança ingrata.  

Conclua: Como consequência do pecado de reclamação, Deus enviou cobras venenosas para picar 
o povo. Quem elas picassem, morreriam na hora. Deus mandou as cobras para mostrar ao povo que 
o que eles fizeram foi errado. Deus as mandou como disciplina. Muitas vezes não gostamos da 
disciplina de Deus, mas, é para o nosso bem. 

Fixando a lição / A criança repete: A 
disciplina de Deus é boa porque nos faz 
melhorar.  

Atividade: Cole bolinhas de papel na 
serpente ao lado. Se tiver canetinhas na cor 
amarela, ou glitter, ou lantejoula, pode usar 
também. Use sua criatividade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTA-FEIRA: 
 

Fale para a criança:  Quando o povo viu o que as cobras faziam, 
foram falar com Moisés. Falaram assim: “Pecamos quando 
falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor 
que tire as serpentes do meio de nós”. 

Diga: Moisés orou a Deus em favor do povo. Deus respondeu 
essa oração e mandou fazer uma serpente de bronze e pregar 
num poste. Assim, todos que fossem mordidos no deserto, 
olhariam para a serpente e ficariam curados.  

Pergunte e espere a criança responder: A serpente era 
mágica, ou, era Deus quem curava o povo? 

Afirme: Isso mesmo! A serpente não era mágica coisa nenhuma. 
Era Deus que curava o povo. Somente Deus é capaz de curar. 
Objetos não possuem esse poder. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a não ser uma criança que reclama. Eu 
quero ter um coração agradecido.  Em nome de Jesus, amém. 



Explique: Deus poderia ter feito todas as serpentes desaparecerem do deserto. Mas ele não fez isso 
porque queria deixar um lembrete pro povo: o pecado tem consequência. Precisamos nos lembrar 
dessa verdade.  

Conclua: Não podemos deixar o pecado nos “picar” e sofrermos com essa consequência. Como 
aprendemos nessa semana, precisamos ter cuidado com as nossas atitudes e como agimos em todas 
as situações. Temos aprendido que Deus odeia a reclamação. Mas muitas vezes podemos não falar 
nada, mas no nosso coração podemos estar reclamando. E isso também é reclamação 

Fixando a lição / A criança repete: Preciso ter cuidado com a reclamação: por palavras, atitudes e 
no meu coração. 

Atividade: Circule, e depois pinte bem bonito, as figuras que mostram atitudes de uma criança que 
tem cuidado com suas ações, que ama as pessoas e que busca agradar a Deus: 

  

 

 

  

   

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a ser uma criança com boas atitudes, 
quero agradar o teu coração. Eu quero ter um coração agradecido.  Em nome de Jesus, 
amém. 


