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APRESENTAÇÃO
Queridas crianças, a cada ano, a Semana Santa é uma oportunidade
especial para falarmos de Jesus e da salvação que Ele nos oferece
com tanto amor!
É uma alegria participar da produção de materiais que ajudam vocês,
meninos e meninas, a conhecer e amar nosso Senhor.
Agradeço imensamente à professora Ariane por ter preparado atividades para crianças alfabetizadas e não-alfabetizadas. A abordagem e a
linguagem ficaram adequadas à faixa etária do público-alvo.
A vocês, queridas crianças, minha gratidão por seu envolvimento e dedicação em convidar seus amigos para participar desta semana especial.
Que as atividades e reflexões desta semana nos ajudem a ficar mais
pertinho de Jesus e sentir o privilégio de ser missionários de Seu Reino!

Glaucia Clara Korkischko
Ministério da Criança / Divisão Sul-Americana

PRIMEIRO DIA

O AMOR NA CRUZ
“Quem não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor” (1 João 4:8).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
MEUS SENTIMENTOS

AMOR

1. Jesus deu a vida para nos salvar. Que grande amor!
cole papéis picados na cruz abaixo e use cola colorida ou
outro material para fazer lindos corações ao redor dela.

• O que é amor?
• Como você pode
demonstrar amor
por Jesus?

2. Precisamos falar do amor de
Deus para muitas pessoas. Que
tal treinar, então? Por meio de um
texto, use as linhas abaixo para
explicar com suas palavras o plano
de amor e salvação de Deus.
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SEGUNDO DIA

O AMOR E A FAMÍLIA
“Creia no Senhor Jesus, e serão salvos,
você e os de sua casa” (Atos 16:31, NVI).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
MEUS SENTIMENTOS

FELICIDADE
• O que deixa você
muito feliz?
• O que você pode
fazer para deixar
quem o ama mais
feliz?

1. Deus criou a família para ser feliz. O que trouxe
tristeza, dor e problemas? Descubra usando somente
as letras que se repetem.

TSPPIJKQEEBYMCC
ZXNAAFUDDWSOO

2. Deus quer que sua família seja feliz! Desenhe sua
família buscando a Deus. Pinte a imagem.
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TERCEIRO DIA

O AMOR NÃO DESISTE NUNCA
“O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam.
Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja
destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados” (2 Pedro 3:9).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE

MEUS SENTIMENTOS

PACIÊNCIA
• O que faz você
perder a calma?
• O que você pode
fazer para ser mais
paciente?

ENTREGUE HOJE MESMO
SEU

A JESUS

1. Escolha uma das seguintes parábolas (Lucas 15:1-7,
Lucas 15:8-10 ou Lucas 15:11-32) e crie uma história
em quadrinhos. Use-a para apresentar a paciência e
o amor de Deus a alguém que precisa conhecer sobre
esses temas especiais.
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QUARTO DIA

O AMOR E A ADORAÇÃO
“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e a
sua misericórdia dura para sempre” (Salmo 107:1).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
MEUS SENTIMENTOS

GRATIDÃO
• Você é grato a
Jesus? Diga pelo
menos três motivos
de gratidão.

1. Numere as moedas de acordo com a ordem das
palavras do verso.
LUCAS
21:3

DEU
MAIS

LHES
DIGO

TODOS

DO
QUE

EM
VERDADE

VIÚVA
POBRE

QUE
ESTA

2. Descubra as
5 diferenças
entre as
imagens e
reconte com
suas palavras
a história
que está em
Marcos
12:41-44.
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QUINTO DIA

O AMOR E A PRÁTICA
“Ó Deus, tu és bom e fazes o bem; ensina-me
os teus mandamentos” (Salmo 119:68, NTLH)

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
1. Deus usa crianças para fazer a diferença na vida
de outras pessoas. Deus usou os personagens
descritos acima. E você? Como você pode ser
usado por Deus para abençoar outras pessoas?
Escreva ou desenhe mostrando suas ideias.

MEUS SENTIMENTOS

BONDADE
• Como você se
sente quando pratica
um ato de bondade?
• Por que Jesus é
bom para você?

2. Leia as passagens bíblicas que falam sobre crianças que fizeram a diferença na
vida de outras pessoas e complete o quadro abaixo.
PASSAGEM BÍBLICA

CRIANÇA

O QUE ELE/ELA FEZ?

ÊXODO 2:1-10

MIRIÃ

2 REIS 5:1-5

SERVA DE NAAMÃ

JOÃO 6:5-11

MENINO
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SEXTO DIA

O AMOR E O MAIS IMPORTANTE
“Mas busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e
todas estas coisas lhes serão acrescentadas” (Mateus 6:33).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
MEUS SENTIMENTOS

CONFIANÇA
• O que deixa você com medo?
• O que você acha que pode
fazer para vencer o medo?

1. Jesus quer ser seu melhor amigo!
Ele pode ajudar você a enfrentar os problemas
e vencer os medos. Escolha ficar ao lado Dele.
Escreva ou desenhe dentro do coração quem deve
ocupar o primeiro lugar em sua vida e, dentro de
cada placa, o que pode separar você de Jesus.

2. Jesus quer ser seu melhor amigo. Pinte as imagens em
que as crianças têm Jesus em primeiro lugar no coração.
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SÉTIMO DIA

O AMOR VIVO
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá” (João 11:25).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

?

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

NOITE
1. Preencha as lacunas indicando algumas das pessoas a quem Jesus apareceu
depois que ressuscitou.
FOI A PRIMEIRA QUE O AVISTOU. (JOÃO 20:14, 15)
OUTRAS

TAMBÉM VIRAM JESUS. (MATEUS 28:9, 10)
TAMBÉM VIU O SALVADOR. (LUCAS 24:34)
NO CAMINHO DE EMAÚS. (LUCAS 24:13-32)
DISCÍPULOS. (MARCOS 16:14)
PESCANDO NA GALILEIA. (JOÃO 21:1-23)

MEUS SENTIMENTOS

PERSEVERANÇA

2. Cole pedrinhas para enfeitar o túmulo de Jesus, mas
deixe a pedra central aberta; afinal, Jesus ressuscitou!

• O que é perseverança?
converse com um adulto
sobre esse sentimento
tão especial.
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OITAVO DIA

O AMOR E A ESPERANÇA
“Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes
teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar
um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou,
vocês estejam também” (João 14:2, 3).

COMO ME SENTI

MANHÃ
TARDE

COISAS LEGAIS QUE FIZ
OU APRENDI HOJE

?

NOITE
1. Você já entregou sua vida a
Jesus e está se preparando para
viver com Ele para sempre.
Escreva uma mensagem para Jesus
falando de seu amor por Ele e de
seu desejo de ir para o Céu.

Querido Jesus,

MEUS SENTIMENTOS

ESPERANÇA

• Você acha que é melhor
pensar em coisas boas ou
ruins? • Qual é sua maior
esperança?

2. Jesus quer levar você e sua
família para morar com ele no
céu. Capriche na decoração
da coroa e depois escreva o
seu nome dentro dela.
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