
SEMANA 13 – UMA MULHER COLOCA PERFUME NOS PÉS DE JESUS 
 

NOME:___________________________________________Data: 28/03/2021 
 
 

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 Lucas 7:36-50 (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:  

 
“Desde que nasci fui entregue a Ti” (Salmos 22:10a) 

 
DESDE QUE NASCI - mexer os braços como se balançasse bebê no colo; FUI 

ENTREGUE A TI- apontar para o alto 
_______________________________________________________________ 

 
SEGUNDA-FEIRA 

       Certa noite, um fariseu muito importante chamado Simão convidou os seus amigos e 
Jesus para jantar na sua casa. Jesus não foi bem recebido quando chegou à casa de 
Simão, pois ele não acreditava em Jesus. 
      De repente antes de eles começarem a jantar uma mulher entrou na casa sem ser 
convidada.  
      Todos pensaram: Que mulher mal-educada!  
      Mas todos que estavam lá conheciam a mulher e sabiam que ela fazia muitas coisas 
que não agradavam a Deus. 
      Ela sabia que não obedecia a Deus e que precisava de Jesus para perdoar os seus 
pecados. Somente Jesus salva e perdoa os pecados. 
      Mas todos que estavam lá conheciam a mulher e sabiam que ela fazia muitas coisas 
que não agradavam a Deus.  Ela sabia que não obedecia a Deus e que precisava de 
Jesus para perdoar os seus pecados. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: A mulher queria ficar perto de Jesus e ser perdoada. Pinte a cena. 

 
 

 
 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por perdoar meus pecados! 

 
TERÇA-FEIRA 

 
      A mulher foi logo falar com Jesus. Ela tinha em suas 
mãos um perfume muito caro feito de com uma pedra 
especial chamada alabastro e só podia usar se 
quebrasse o frasco. 
 Esse perfume era a coisa mais cara que essa mulher 
tinha, era o tesouro dela. 
      Quando ela chegou perto de Jesus, se curvou 
diante dele igual como as pessoas fazem na frente de 
um rei, segurou os pés de Jesus e começou a chorar. 
      Ela chorou tanto que suas lágrimas lavaram os pés 
de Jesus, depois ela beijou e enxugou os pés de Jesus 
com os seus cabelos.  
      Ela estava arrependida dos seus pecados e queria 
que Jesus a perdoasse. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE 
NASCI FUI ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Vamos colar bolinhas de papel no que a mulher recebeu de Jesus. 
 

ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Obrigado Jesus pelo teu amor por mim. 
 

QUARTA-FEIRA 
 

      Depois de beijar e enxugar os pés de Jesus, a mulher quebrou o 
frasco do perfume 
caro e derramou nos pés dele. 
      Simão e seus convidados ficaram surpresos e não gostaram do que 
a mulher fez. Todos ficaram pensando mal de Jesus. Eles não sabiam 
que Jesus sabe tudo o que pensamos. 



      Mas Jesus gostou e ficou feliz. A mulher tinha se arrependido de seus pecados e 
sabia que Jesus era o Rei. Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Pinte aquilo que a mulher derramou nos pés de Jesus. 
 

 
                

          PERFUME                                                     REFRIGERANTE 
 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre te fazer feliz! 

 
 

QUINTA-FEIRA 
 

    As pessoas que estavam naquela casa se achavam importantes 
e não acreditavam em Jesus, por isso ficaram com raiva. 
      Jesus disse: “Esta mulher sabe que é pecadora. Sabe que 
precisa de mim para salvá-la. É por isso que ela me ama tanto”. As 
pessoas daquela casa achavam que faziam tudo 
certo, que não precisavam se arrepender dos seus pecados, por isso 
amavam pouco. 
     Jesus virou para a mulher e disse a Simão: “Olha esta mulher”! 
Entrei em sua casa mas você não me deu água para lavar os pés; 
ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou 
com os seus cabelos. Ela derramou um perfume caro nos meus pés. 
     Jesus disse a mulher: Vá, os seus pecados estão perdoados. Somente Jesus salva e 
perdoa os pecados. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI 
ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: Jesus sabe o que está na sua mente e no seu coração. Ligue ao coração 
as figuras que agradam a Jesus: 



                                                                                             
 
PEDIR PERDÃO QUANDO ERRA                                                                                           FAZER A ATIVIDADE EM FAMÍLIA 
 
 

                                                     
PASSAR MUITO TEMPO NO TABLET                                     COMPARTILHAR BRINQUEDOS                                                                               

                                                          
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus que eu quero ter um coração igual ao teu! 
                                                  
 

SEXTA-FEIRA 

       Simão e o seus convidados ficaram muito irritados. E começaram a reclamar: Quem 
esse Jesus acha que é? Somente Deus pode perdoar pecados. 
       Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou; vá em paz". Ela saiu da casa muito feliz. 
Jesus nasceu para mostrar o seu grande amor pelas pessoas. 
       Jesus perdoou os pecados daquela mulher e também quer perdoar os seus pecados. 
Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados. 
 
Repetir o versículo com o seu filho: “DESDE QUE NASCI FUI 
ENTREGUE A TI!” 
 
ATIVIDADE: A mulher ofereceu a Jesus o que tinha de melhor. Cole ou desenhe o 
presente que você pode dar para Jesus: seu coração. 

 
ORAÇÃO – Leia e a criança repete: Jesus, eu quero fazer o melhor para Ti. 


