
 
 

SEMANA 30 – JESUS É PRESO E JULGADO 

NOME: _______________________________________- Data: 25/ 07/ 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; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está nos livros de Mateus 26:47 a 27:56 / Marcos 14:43 
a 15:41 / Lucas 22:47 a 23:49 / João 18:1 a 19:30; 

• 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:  

 

“QUANDO ESTOU COM MEDO, EU CONFIO EM TI, Ó DEUS TODO-PODEROSO” (Salmos 56:3) 

 

          Gestos: QUANDO ESTOU COM MEDO -balançar a não como se estivesse tremendo; EU CONFIO EM TI 

-apontar para o alto; Ó DEUS TODO-PODEROSO - braços em posição de forte mostrando o muque. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Já era noite. Jesus ainda estava no jardim 

Getsêmani com os discípulos e estava pronto para 

cumprir a sua missão. De repente Jesus olha e vê 

Judas Iscariotes junto com uma multidão armada com 

espadas e varas. 

Jesus saiu e perguntou: “A quem vocês estão 

procurando?”.  

Eles responderam: “Jesus de Nazaré!”. Jesus 

disse: “Sou eu!”.  

A Bíblia diz que nesse momento as guardas 

foram para trás e caíram no chão. 

Mas Judas Iscariotes conhecia Jesus muito bem. Ele 

havia comido com ele, viu milagres, teve conversas, mas 

mesmo assim decidiu trair o Mestre e entrega-lo para aquelas 

pessoas armadas. Através de um sinal, Judas iria confirmar 

que realmente aquele era Jesus. Amanhã você irá saber qual 

é esse sinal. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): QUANDO ESTOU 

COM MEDO, EU CONFIO EM TI, Ó DEUS TODO-

PODEROSO! 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena ao lado.      
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele 

(a) repetir:  “Jesus, eu quero sempre ser fiel a Ti!” 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA:  
* HISTÓRIA:  

O sinal que Judas combinou foi que ele daria um 

beijo, assim todos saberiam quem era Jesus. Judas se 

aproximou e o beijou. Os homens chegaram perto, 

agarraram Jesus e o prenderam.  

Nessa hora, todos os discípulos fugiram, 

abandonando Jesus, os mesmos que disseram que 

morreriam por ele.  

Os guardas prenderam, amarraram e levaram Jesus para Caifás, mas não encontraram nada de 

errado nele. Sabe por quê? Porque Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira. 

Ninguém matou Jesus, ele quis morrer por mim e por você. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): QUANDO ESTOU COM MEDO, EU CONFIO EM TI, Ó DEUS 

TODO-PODEROSO! 

* ATIVIDADE: Qual o sinal que Judas Iscariotes combinou com a multidão para mostrar quem era Jesus? 
Pinte a resposta certa. 
 

  

UMA CONVERSA UM BEIJO 

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

por mim.” 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:   

Os líderes religiosos maltrataram muito Jesus e 

decidiram que ele tinha que morrer porque ele disse que era o 

Filho de Deus. Mas somente o governador Pilatos poderia 

mandar matar uma pessoa, então levaram Jesus até ele. 

Nesse momento, Pedro estava no pátio e algumas 

pessoas o reconheceram como discípulo de Jesus e quando 

perguntaram isso para ele três vezes, Pedro disse que não 

conhecia o Mestre, então o galo cantou. Pedro lembrou o que 

Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro saiu e chorou muito. 

Quando Jesus chegou ao palácio do governador, Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus. 

Sabe por quê? Porque Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): QUANDO ESTOU COM MEDO, EU CONFIO EM TI, Ó DEUS 

TODO-PODEROSO! 
 
 
* ATIVIDADE: Leve Jesus até Pilatos. 



 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, me ajude a falar do teu grande 

amor para as pessoas!” 

____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:   

Como Pilatos não encontrou nada de errado em 

Jesus, ele perguntou ao povo se queriam que soltasse 

Jesus ou um bandido chamado Barrabás. O povo preferiu 

soltar o bandido Barrabás. Pilatos perguntou a multidão: “O 

que farei então com Jesus chamado Cristo?". Todos 

responderam: Crucifica-o! 

Pilatos soltou Barrabás, mandou bater em Jesus e o entregou para ser crucificado.  

Jesus não se defendeu, não brigou, não ficou com raiva, somente ficou calado. 

Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): QUANDO ESTOU COM MEDO, EU CONFIO EM TI, Ó DEUS 

TODO-PODEROSO! 
 
* ATIVIDADE: Quem o povo decidiu soltar? Marque X na resposta certa. 
 

 
 

BARRABÁS (   ) JESUS (   ) 
 

 

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

mim!” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

Os soldados machucaram muito Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o 

levaram para ser morto em uma cruz. 

Jesus estava sofrendo muito, mas não reclamou, não gritou, apenas pensava em mim, em você e 

em todas as pessoas. 

Nenhum líder, rei ou juiz estava tirando a vida de Jesus. Ele não tinha feito nada 

de errado. Jesus estava dando sua vida por amor a mim e a você. Mesmo sofrendo toda 

a humilhação ele decidiu entregar sua vida. 

Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira. 

 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a):  QUANDO ESTOU COM MEDO, 

EU CONFIO EM TI, Ó DEUS TODO-PODEROSO! 
 
* ATIVIDADE: Jesus entregou sua vida pensando em mim e 
em você. Cole uma foto ou faça um desenho seu dentro do 
coração de Jesus.  

 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Jesus, eu te agradeço pelo que 
fizeste por mim!” 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 


