
 
 

SEMANA 44 – JESUS VAI VOLTAR! CÉU, UM LUGAR ESPETACULAR!  
 

NOME: ____________________________________________- Data: 31/10/2021 

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 no Livro do Apocalipse; 

• 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:  
 

“O SENHOR É A MINHA FORÇA” (Salmos 28:7a)  

 

Gestos: O SENHOR -apontar para o alto; É A MINHA FORÇA - braços em posição de forte 

mostrando o muque. 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA: 
 Deus já falou todos os detalhes sobre o que vai acontecer 

quando ele voltar, mas Ele só não falou uma coisa: Quando isso 

aconteceria!  
 Da mesma maneira que Jesus subiu nas nuvens, ele voltará 

também nas nuvens. Jesus voltará para nos buscar. Chamamos isso 

de "arrebatamento". Transformará nosso corpo em um corpo novo. 

Os que morreram e entregaram sua vida a Cristo ressuscitarão e 

subirão também. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA 

FORÇA. 

 

 
 
* ATIVIDADE: Jesus logo virá! Pinte o desenho de Jesus e cole 
algodão na nuvem.  
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) 
repetir:  “Senhor Jesus, estou esperando sua voltal!” 
 
 
 
 
 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



TERÇA-FEIRA: 
 

* HISTÓRIA: 

 Deus fez questão de nos falar sobre tudo que vai 

acontecer.  

Sabe como ele fez isso?  

João, um dos 12 apóstolos, estava velhinho e preso em 

uma ilha chamada Patmos. Os líderes o colocaram lá para ele 

não falar mais de Jesus para ninguém.  

Mas você acha que ficar preso vai calar alguém de falar 

de Jesus? Claro que não!  

João escreveu um livro chamado Apocalipse.  
  

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Pinte João na ilha de Patmos escrevendo o livro de Apocalipse 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, obrigado pela sua 
Palavra!” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  
 

* HISTÓRIA:  
 Sabe como foi que ele escreveu esse livro? 
 João estava lá sozinho na ilha quando um dia Jesus apareceu 

na frente dele!  
 Lembra como ficou Jesus na transfiguração e quando ele subiu 

pela última vez?  
 Ele era muito brilhante, seus olhos eram como chama de fogo, 

sua voz como o som de muitas águas.  
 Jesus disse: “Vou revelar umas coisas incríveis para você sobre o 

que vai acontecer depois que eu voltar.  Escreve tudo isso para que as pessoas possam ler e ficar 

esperando esse momento com muita alegria”. E assim João fez. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 



 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem abaixo representando o livro de Apocalipse. 

 
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado pelo seu 
amor por mim!” 

____________________________________________________________________________________ 
 

QUINTA-FEIRA: 
* HISTÓRIA: 
 Então Jesus mostrou algo lindo para João como um 

sonho, mas ele não estava dormindo. Ele estava acordado, e o 

que ele viu era real! Jesus falou muitas coisas legais que vão 

acontecer: Satanás será derrotado. Ele será destruído! Deus vai 

fazer um novo céu e uma nova terra chamada Nova Jerusalém:  
- Será de ouro puro, transparente igual vidro; 
- Não vai precisar de sol, nem de lua porque a glória de 

Deus iluminará; 
- Não haverá noite; 
- Não entrará o pecado. 

 Essa terra será transformada: Os rios, os as florestas, as montanhas, tudo ficará novo e muito mais 

bonito. No Céu não vai ter choro, tristeza, morte, dor, fome e nem guerra. Jesus estará com a gente para 

sempre.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
* ATIVIDADE: Use o amarelo para colorir o desenho da Nova Jerusalém. 

 
 



 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Querido Deus, obrigado por 
preparar um lindo lugar para eu morar um dia!” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA:  
 

* HISTÓRIA: 

 

 Deus preparou para nós um lugar espetacular!  
 Não sabemos o dia, nem a hora. Mas sabemos que ele vai voltar 

e não vai demorar.  
 Enquanto isso, vamos fugir do pecado, ser obedientes a Deus e 

nos preparar para quando Jesus aparecer nas nuvens, porque o 

mundo inteiro vai ver.  
 Vamos falar todos juntos? Jesus, volta logo! Jesus diz: 

-  "Sim, venho em breve! 
 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): O SENHOR É A MINHA FORÇA. 
 
 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem de Jesus voltando. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho (a), você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Jesus, quero estar 
preparado para sua volta!” 
 


