
 
SEMANA 21: O CEGO BARTIMEU 

 
NOME:______________________________________________- Data: 23/05/2021 

 

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 segunda a sexta está em Marcos 10:46-52 / Lucas 18:35-43; 
• 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:  

 
“NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” (Marcos 5.36b) 

 
Gestos do versículo:  NÃO (fazer sinal de não com o dedo indicador) TENHA MEDO 
(balançar a mão como se estivesse tremendo), TENHA FÉ (dedos das mãos cruzados em 
posição de oração). 
 

SEGUNDA-FEIRA 
      Jesus estava chegando a uma cidade chamada Jericó. 
Com Ele estavam os seus discípulos e uma multidão que o 
seguia. 
      Nesta cidade existia um homem chamado Bartimeu, ele 
era cego. Não podia ver nada desde que nasceu. 
      Como Bartimeu não podia trabalhar, ele ficava na rua 
pedindo dinheiro para poder comer. 
     Você já agradeceu a Deus porque consegue ver todas as 
coisas? Bartimeu sonhava com isso.  
     De repente, Bartimeu ouviu um 
barulho de muitas pessoas andando e 
perguntou o que estava acontecendo.  
    Alguém respondeu: “Jesus de Nazaré 
está passando!”. O que será que 
Bartimeu vai fazer? Amanhã você 
saberá. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO 
TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Pinte Bartimeu pedindo 
ajuda. 

 

NOVA BABY        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 
                 

 



ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a confiar em Ti. 

 TERÇA-FEIRA 
 

      Bartimeu já tinha ouvido falar que Jesus tinha realizado muitos 
milagres. 
Então ele começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia 
de mim!” 
      Quando Bartimeu chamou Jesus de Filho de Davi, ele estava 
dizendo que acreditava que Jesus era rei e o filho de Deus, o nosso 
Salvador.  
      Ele gritava tão alto que as pessoas o mandavam ficar calado, 
mas ele continuou. 
      Ele fez isso porque não sabia se Jesus passaria mais uma vez 
naquela cidade. E realmente aquela foi a última vez que Jesus 
passou por Jericó. 
      Pedir ajuda de Jesus foi a melhor escolha de Bartimeu. 
     Jesus ouve nosso pedido de ajuda! 

 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: O que Bartimeu não podia fazer? Andar ou enxergar? Circule a resposta correta. 
 

 

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você escuta minha oração! 

QUARTA-FEIRA 
 
       O cego Bartimeu continuou a gritar mais alto: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de 
mim!”. 
      Deus ouve o pedido de socorro de uma pessoa que está com dificuldades. 



 
      De repente, Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. 
      Bartimeu ficou tão feliz que jogou sua capa, deu um pulo e ficou em pé.  E Jesus perguntou 
para ele: “O que você quer que eu faça por você?” 
     O que será que o cego Bartimeu respondeu para Jesus? Amanhã você vai saber. 
Jesus ouve o nosso pedido de ajuda! 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
ATIVIDADE: Ajude o cego 
Bartimeu chegar até Jesus. 
 
 
 
 
ORAÇÃO- Leia e a criança 

repete: Jesus, eu confio em 

Ti! 

 
 
 
 
 
 
 

QUINTA-FEIRA 
 

      Jesus parou para ouvir o que Bartimeu iria falar. Jesus gosta de ouvir sua oração e ele 
também gosta de falar com você. 
     Quando você ouve as histórias da Bíblia, Jesus está falando com você. 
     Bartimeu com muita fé respondeu: “Mestre eu quero ver”! 
     Jesus disse: “Vai a tua fé te salvou”. Na mesma hora Bartimeu ficou curado e viu o rosto 
de Jesus. 
 

         
 
      Jesus não curou somente os olhos de Bartimeu, mas também perdoou os seus pecados e 
lhe deu a Salvação. 
      Mesmo cego, Bartimeu entendia que Jesus era o Filho de Deus, nosso Salvador.      
    
Repetir o versículo com o seu filho: “NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 



ATIVIDADE: O que Jesus curou o cego Bartimeu? Pinte a resposta certa. 
 
 

                     
 

 
 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você é o filho de Deus. 

 
SEXTA-FEIRA 

 
       Todos os dias os fariseus viam o que Jesus fazia e mesmo assim não acreditaram que ele 
era o Filho de Deus. 
      Bartimeu seguiu Jesus agradecendo a Deus pelo milagre que tinha acontecido. 
      Todos os que viram Jesus curar a cegueira de Bartimeu entenderam que Jesus ouve nosso 
pedido de ajuda. 
     Ninguém se importava com 
Bartimeu porque ele era cego e 
mendigo, mas Jesus ouviu o pedido de 
socorro dele.  
     Não importa se você é criança ou se 
você não tem muitas coisas, Jesus 
sempre ouve seu pedido de socorro. 
Jesus ouve o nosso pedido de ajuda! 
 
 
Repetir o versículo com o seu filho: 
“NÃO TENHA MEDO; TENHA FÉ!” 
 
 
ATIVIDADE: Cole papel picado no nome de quem sempre ouve o seu pedido de ajuda. 

 
 

 

ORAÇÃO- Leia e a criança repete: Deus, eu te agradeço por cuidar de mim! 

 


