
Semana Um

Andando Sobre as Águas
Mateus 14:22-33

Jesus caminha sobre as águas e salva Pedro 
quando ele começa a afundar.

Semana Dois

Domingo de Ramos
Mateus 21:1-11, 15-16

As pessoas espalham casacos na estrada 
e gritam: “Hosana!”, quando ouvem que 
Jesus está vindo.

Semana Três

Páscoa
Mateus 26:21-30; 27:1-2; 28:1-7

Jesus morre e é sepultado em um túmulo, 
mas três dias depois Ele volta. Jesus está 
vivo!

Semana Quatro

Café da manhã na praia
João 21:1-14

Depois que Jesus volta, Ele faz um café 
da manhã na praia para Seus amigos, os 
discípulos. 

VERSÍCULO PAR A 

MEMORIZ AR :

“E eu estarei sempre com vocês.”
Mateus 28:20a, NVI

Jesus quer ser meu 
amigo para sempre.
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Pela manhã

Quando você entrar no quarto de sua 
criança, diga: “Bom Dia! Quem está 
sempre com [nome da criança]?  Jesus está 
sempre com [nome da criança]!”

Pelo Caminho

Enquanto estiver indo a algum lugar, 
pergunte para sua criança o que ela mais 
espera na Páscoa.

Hora Do Banho

Durante a hora do banho, leve uma bacia 
e bonecos ou animais de brinquedo. 
Mostre à sua criança como fazê-los andar 
sobre a água. Enquanto ela brinca, fale 
sobre como Jesus realmente andou sobre 
as águas. Jesus pode fazer qualquer coisa, 
e Ele está sempre conosco.

Hora De Ninar

Aconchegue-se com sua criança e ore: 
“Deus, obrigado porque nosso amigo 
Jesus está sempre conosco. Em nome de 
Jesus, amém.”
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