
FIDELIDADE:
"Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno,

dia e noite jamais cessarão". (Génesis 8:22.) 

Quantas vezes damos por garantido o nascer do sol, o nascer de um

novo dia? Fidelidade é ser fiel, digno de confiança, honesto e leal. Deus

é fiel. Ele nunca deixará de nos amar, e cumpre sempre as Suas

promessas. Nós podemos ser fiéis para com Deus e para com as outras

pessoas porque Deus é fiel connosco. É o Seu Espírito Santo em nós que

nos capacita a sermos fiéis a Deus e aos outros.   

 

                                                  

O FRUTO DO ESPÍRITO É

FIDELIDADE

VERSÍCULO BÍBLICO: "Pois a Palavra do Senhor é verdadeira; Ele e fiel em tudo o

que faz." (Salmo 33:4 NVI)

        FIDELIDADE É: Ser fiel, digno de confiança, honesto  e leal. 

Deus cumpre sempre as Suas promessas e vai sempre

amar-me.  

VERDADE CENTRAL:

   HISTÓRIA BÍBLICA : O Grande Dilúvio. Génesis 7-9. 

Mirtilos.               FRUTO :



Contar e representar a história do Grande Dilúvio. 
Use uma caixa para fazer de arca, e peluches para 
fazer de animais (ou os fantoches de dedo no final 
da lição). 
Também pode usar um simples tapete para fazer de 
arca onde cada elemento da família entra a imitar
um animal diferente. 
A seguir faça com as crianças um arco-íris para 
lembrar que "DEUS CUMPRE SEMPRE AS SUAS PROMESSAS."
Leia o Salmo 100:5 e fale sobre a forma como Deus é sempre fiel, e
cumpre sempre as Suas promessas. Deus era fiel há mil anos, há
cem anos, há 10 anos, é fiel hoje, e será sempre fiel porque Deus é
fiel. 

O Grande Dilúvio - Génesis 7-9

Panquecas com Mirtilos
 

Preparar um lanche especial. Deixar o seu
filho/a ajudar. Fazer uma lista de 10 palavras
que descrevem uma pessoa fiel/infiel. Por ex.:
cumpre o que diz/não cumpre o que diz.
Se gostam de desporto fale sobre a equipa
preferida. Sobre a forma como apoia a sua
equipa. O que é que acontece quando a equipa
começa a perder? Porquê? 
Ou então relate a seguinte situação: uma
rapariga deixa de falar com a sua amiga. Diz
coisas más acerca dela, até mentiras. Isso é ser
completamente infiel. O que é que farias se
fosse um amigo/a teu?
O que é que Deus faz quando nós não Lhe
somos fiéis? LER ROMANOS 3:3,4). Deus
permanece fiel mesmo quando nós não o somos. 

RECEITA DAS PANQUECAS:

1 copo farinha; 1 c. chá

fermento para bolos; uma

pitada de sal. Mexer tudo

numa tigela e a seguir

juntar gradualmente 1 copo

leite e bater. Por fim juntar 1

ovo e voltar a bater.

Adicionar mirtilos a gosto e

mexer com uma colher. 

 



A Fidelidade em Acção 
Ler Provérbios 3:3 juntos e fazer um colar de 

missangas com as cores do arco-íris. 

Para crianças em idade pré-escolar fazer 

antes um colar de massas. (Para tornar 

mais apelativo use corante alimentar para 

colorir as massas.)

Enquanto constroem os colares podem conversar sobre a forma como

Deus tem sido fiel com a vossa família. Fale também sobre os exemplos  

que há na Bíblia da fidelidade de Deus, e como é importante nos

sermos fieis a Deus e aos outros. 
Imagem de: casadobrincar.com.br

Oração com Arte
Pintar o arco-íris. Orar a agradecer a Deus

a Sua fidelidade nas nossas vidas, e pedir a

Deus que nos ajude a sermos fieis no nosso

relacionamento com ele e com os outros. 

 

MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO BÍBLICO:
Fazer uma roda e passar uma bola ou um balão uns aos outros.

Quem apanha a bola tem de dizer o versículo. 

No caso dos pré-escolares ensine apenas: "Deus cumpre sempre as

Suas promessas." 

 

Escrever o versículo e colar em pontos estratégicos da casa para

ajudar a memorizar o versículo. 

 



DEUS CUMPRE

SEMPRE AS SUAS

P R O M E S S A S





As crianças em idade pré-escolar podem colorir o arco-íris utilizando a
técnica de digitinta.   



Fantoches de Dedo.
 

Imprimir e recortar. 
 


