
PROGRAMA 
INFANTIL

2019
CONGRESSO DAS
TESTEMUNHAS DE 

JEOVÁ

“O AMOR
 NUNCA

   ACABA”



Sou da congregação

__________________

Tenho ____ Anos

Meu Nome é

________________



Anote o Texto Biblico principal

____________  ___:___

MANHÃ
9:20 Vídeo musical
9:30 Cântico 105 e  oração
9:40 DISCURSO DE ABERTURA:
“O amor nunca acaba” — Por quê?
(Ro 8:38, 39; 1 Coríntios  13:1-3, 8, 13)



Faça um X nas notas de Dinheiro a cada texto lido

10:15 SÉRIE DE DISCURSOS:
Cuidado! Não confie em coisas que vão acabar
● Dinheiro (Mateus  6:24)



Olhe no programa e  complete os textos

__________ ___: ___ ; _______________   ___:___

10:15 SÉRIE DE DISCURSOS:
Cuidado! Não confie em coisas que vão acabar
● Status e fama (Ecles ias tes  2:16; Romanos  12:16)



11:05 Cântico 40 e 
    Anúncios

QUASE NINGUEM
CONHECE

TODOS
DEVEM 

LER

TEM MUITOS 
LIVROS 

REUNIDOS

PINTE OS UQADRINHOS DO QUE A BÍBLIA É 
E FAÇA UM X NO QUE NÃO É

ENSINA
SOBRE JEOVÁ

CONTA 
HISTORINHAS

UM LIVRO
ULTRAPASSADO



10:15 SÉRIE DE DISCURSOS:
Cuidado! Não confie em coisas que vão acabar
● Beleza e força física (Provérbios  31:30; 1 Pedro 3:3, 4)

11:05 Cântico 40 e anúncios

A cada texto lido faça um X nos 
Objetos do salão de Beleza

Para colorir



Nome do 
Orador

Congregação

Desenhe 
o que José 
sonhou

11:15 LEITURA BÍBLICA DRAMATIZADA:
Jeová sempre mostra amor leal
(Gênes is  37:1-36; 39:1–47:12)



Quando a gente faz a vontade de  Jeová por 
amor, a gente pode ser amigo dele. Pais, leiam 
com seus filhos Provérbios 3:1, 2 e conversem 
sobre o que entenderam do texto. Depois, 
façam a atividade abaixo juntos.

11:45 Jeová ama os que amam o seu Filho
(Mateus  25:40; João 14:21; 16:27)
12:15 Cântico 20 e  inte rva lo

12:15 Cântico 20 e  inte rva lo

Oi! Meu nome é Alice. Eu amo Jeová e por isso 
faço a vontade dele. Me ajude a achar o caminho
 até o batismo. Aproveite pra ver como você 
também pode fazer a vontade de Jeová por amor.



1- Um Homem que tem filhos
2- Nome de Deus
3- Nome do filho de Deus
4- O que você é da sua mãe
5- Uma mulher que tem filho

PAI
MÃE
PRIMO
GENRO
SOGRA
CUNHADO
AVO

TARDE
1:25 Vídeo musical
1:35 Cântico 107
1:40 SÉRIE DE DISCURSOS:
O amor nunca acaba apesar de . . .
 ̇Uma infância sem amor (Sa lmo 27:10)



Circule qual você acha que é um trabalho desafiador



NO  __ __ __ __ __

NA  __ __ __ __ __ __ __

NO  __ __ __ __ __

NA  __ __

NA  __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

Olhe na biblia e complete o texto de 1 Timóteo 4 : 12
“NUNCA DEIXE QUE NINGUÉM O MENOSPREZE POR VOCÊ 
SER JOVEM. EM VEZ DISSO, TORNE-SE EXEMPLO PARA OS 
FIÉIS”...
 



Faça um X na dor 
que você já sentiu



           X

1:40 SÉRIE DE DISCURSOS:
O amor nunca acaba apesar de . . .
● Problemas econômicos (Filipenses  4:12, 13)

Faça uma lista das coisas que
PRECISO
(despesas necessárias que você vai pagar
— e não seus pais!)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

QUERO
(despesas opcionais para coisas como
diversão, sair com os amigos e coisas que
você quer comprar)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________



1:40 SÉRIE DE DISCURSOS:
O amor nunca acaba apesar de . . .
● Oposição da família (Mateus  5:44)







Olhe no programa e  complete os textos
Genesis ___: ___, ___ : 2 : ___ , ___; Atos ___:___

Fruto
Folhas
Tronco
Raiz
Fruto



Olhe no programa e  complete os textos
Genesis ___: ___  ; Mateus ___:___

Conte quantos animais tem no desenho e escreva os nomes deles



Olhe no programa e  complete os textos

__________ ___: ___ ; _______________   ___:___



Escreva o nome desses Personagens Biblicos e risque os que não obedeceram a Jeová

__________________ __________________

____________________________________

__________________ __________________

__________________ __________________

__________________ __________________

____________________________________

Moises, Davi, Abel, Enoque, Saul, Jó, Ananias,Balaão, Rute,Esaú, José, Ester







Ligue os nomes das viúvas da história da Bíblia

Noemi que recebeu 
apoio de Rute

Maria a Mãe de 
Jesus

 Ana era uma viúva 
de 84 anos quando

 Jesus nasceu.

Jesus ressuscita o filho de 
uma Viúva de Naim

 
Eliseu não deixou 

faltar azeite para a 
viúva

  Elias ressucitou o 
filho da viúva  

Sarefá 

Viúva que deu 2 
moedas

 



O que podemos
 fazer no Salão 
do Reino para 

ajudar os 
Idosos?



1 Tes. 1:3 “nos lembramos constantemente do seu

___________________________________



ALEMÃES
AFRICANOS
CHISESES
ESPANHÓIS
HOLANDESES
ITALIANOS
JAPONESES
PORTUGUESES
SÍRIOS











Pinte a Africa

11 O anjo de Jeová acrescentou: “Escute, você está grávida e terá um filho; dê-lhe o nome de Ismael, 
pois Jeová ouviu a sua aflição…13 Ela invocou então o nome de Jeová, que lhe falava, e disse: “Tu és 
um Deus que vê”, pois ela tinha dito: “Será que eu realmente olhei aqui para aquele que me vê?” 14 É 
por isso que o poço foi chamado de Beer-Laai-Roi.

TARDE
1:35 Vídeo musical
1:45 Cântico 84
1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  .  ̇África (Gênes is  16:13)Salmo 27:10)



Pinte a Ásia

1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  . Ásia (Atos  2:44)



Pinte a Europa

Ligue a menina ao menino
 do mesmo paíz Europeu

João 14:6 diz que os “campos estão  ______________________________________________”

Então ajude a levar mais trabalhadores para chegar na colheita de trigo

1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  .  Europa (João 4:35)



Pinte a America do Norte

Complete a cruzadinha 
das frutas em ingles

22 Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para 
pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns.

Fa
ça

 u
m

 c
ír

cu
lo

 n
as

 8
 d

if
er

en
ça

s
1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  .  ̇América do Norte (1 Coríntios  9:22)



Pinte a Oceania

Treine a Coordenação com os Animais que 
existem na Oceania

1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  . Oceania (Sa lmo 35:18)



Pinte a America do Sul

ENCONTRE O NOME 
DAS CIDADES QUE ESTÃO 

NO TEXTO DE ATOS 1:8

1:50 SÉRIE DE DISCURSOS: Como nossos irmãos estão
mostrando o amor que nunca acaba na . .  . América do Sul (Atos  1:8)



2:55 SÉRIE DE DISCURSOS:
Na família, mostre o amor que nunca acaba
● Ame sua esposa (Efés ios  5: 28, 29)



2:55 SÉRIE DE DISCURSOS:
Na família, mostre o amor que nunca acaba
● Ame seu marido (Efés ios  5:33; 1 Pedro 3:1-6)



2:55 SÉRIE DE DISCURSOS:
Na família, mostre o amor que nunca acaba
● Ame seus filhos (Tito 2:4)





O QUE APRENDEMOS DESSA HISTÓRIA?
POR QUE JEOVÁ PERDOOU MANASSÉS?

____________________________________________________
DICA: 2 CRÔNICAS 33:12, 13; PROVÉRBIOS 28:13.

O QUE A HISTÓRIA DE MANASSÉS NOS ENSINA SOBRE JEOVÁ?

____________________________________________________

____________________________________________________
DICA: ÊXODO 34:6, 7.
COMO VOCÊ PODE IMITAR O JEITO DE JEOVÁ PERDOAR?

____________________________________________________

____________________________________________________
DICA: LUCAS 17:3, 4; COLOSSENSES 3:13..



O QUE APRENDEMOS DESSA HISTÓRIA?
POR QUE JEOVÁ PERDOOU MANASSÉS?

____________________________________________________
DICA: 2 CRÔNICAS 33:12, 13; PROVÉRBIOS 28:13.

O QUE A HISTÓRIA DE MANASSÉS NOS ENSINA SOBRE JEOVÁ?

____________________________________________________

____________________________________________________
DICA: ÊXODO 34:6, 7.
COMO VOCÊ PODE IMITAR O JEITO DE JEOVÁ PERDOAR?

____________________________________________________

____________________________________________________
DICA: LUCAS 17:3, 4; COLOSSENSES 3:13..



LEIA O TEXTO DE 2 TIMÓTEO 3: 14 ,15 E COMPLETE COM VOGAIS

C__NT__N__ __   N__S   C__ __S__S  Q__ __   __PR__ND__ __ 

__   D__SD__    __    __NF__NC__ __   C__NH__C__    __S    __SCR__T___S

S__GR__D__S     Q__ __    P__D__M    T__RN__-L__    S__B__ __





SE LEMBRA DESSA HISTÓRIA DO PEDRINHO?

POR QUE ELE NÃO PODIA SAIR DE CASA?

______________________________________________________________________________
QUE QUALIDADE ELE PRECISAVA TER ?

______________________________________________________________________________
ENQUANTO ESPERAVA O QUE ELE AJUDOU SUA MÃE A FAZER?

______________________________________________________________________________

O que você pode fazer para ter mais paciência?
Em que situações a gente precisa mostrar paciência? Por exemplo, a paciência pode nos ajudar a esperar 
a nossa vez quando estamos numa fila e a escutar os outros sem interromper.
Pais, pensem em outras situações e usem esta atividade para ajudar seus filhos a terem mais paciência.
Filhos, pintem as figuras que mostram o Pedrinho sendo paciente

9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● É paciente e bondoso (1 Coríntios  13:4)



Jeová quer que sejamos humildes. Pais, leiam 1 Pedro 5:5 com seus filhos e expliquem por que Jeová 
quer que sejamos humildes. Crianças, escrevam o nome deles e circulem e pintem os personagens da 
Bíblia que foram humildes.

9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Não é ciumento; não se gaba (1 Coríntios  13:4)
●



No Passado havia um povo muito orgulhoso. Eles se achavam os melhores e queriam 
construir algo bem alto.  Mas como castigo Jeová confundiu a língua deles
Decifre o código e descubra o nome no lugar

Pinte as crianças que estão se comportando corretamente

9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Não é orgulhoso; não se comporta indecentemente. (1 Coríntios  13:4, 5)



9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Não procura os seus próprios interesses; não se irrita com facilidade (1 Coríntios  13:5)

Quais expressoes faciais representeam quem está irritado e marque um X



Desenhe uma linha pelo caminho que
passa por figuras de perdão e não de ressentimento.

9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Não leva em conta o dano; não se alegra com a injustiça (1 Coríntios  13:5, 6)



9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Se alegra com a verdade; suporta todas as coisas (1 Coríntios  13:6, 7)

Ligue o que Pedro e Sofia estão fazendo

PORQUE VOCE ACHA QUE ESSE IRMÃO ESTA ASSIM?

______________________________________



9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Acredita em todas as coisas; espera todas as coisas (1 Coríntios  13:7)

Ache o coração e pinte de vermelho
tambem podem pintar todas as figuras que encontrar

O que o Pai está fazendo com o seu filho?
____________________



Vamos lembrar os dircursos Sobre o AMOR? Pode usar o 
texto de 1 Corintios 13:4-8 para Completar

1- O amor é P_______________ e B_____________

2- O amor não é C__________. Não se G_______

3- Não é O___________, 

não se comporta I___________,

4- Não procura os seus próprios I___________

não se I___________com facilidade.
 
5- Não leva em conta o D______. 

Não se alegra com a I_______________,

6- Se alegra com a V___________
 

Suporta T________ as coisas,

7- A_____________ em todas as coisas, 
     

E____________ todas as coisas,

8- P____________em todas as coisas. 

O A_______ N______  acaba.

9:40    SÉRIE DE DISCURSOS:
Lembre-se de que o amor . . .
● Persevera em todas as coisas; nunca acaba (1 Coríntios  13:7, 8)



11:20 DISCURSO PARA O PÚBLICO: Onde encontrar verdadeiro
amor num mundo cheio de ódio? (João 13:34, 35)



Se a reunião fosse hoje no Salão do reino 
qual seria seu comentário?
Pegue a Sentinela e escolha um paragrafo
E escreva ou desenhe abaixo seu comentário

12:20 Cântico 1 e intervalo



Para Colorir



                                                                              Caça Palavras

               

Ache as palavras em destaque

Josias começou a reinar com OITO anos e reinou  por TRINTA E UM anos
Seu pai era AMOM e o seu avô era MANASSÉS. Haviam dois profetas que o
influenciaram SOFONIAS E JEREMIAS; O sacerdote HILQUIAS encontrou o 
LIVRO DA LEI  dentro do TEMPLO quando JOSIAS enviou trabalhadores
para consertar a “casa de Jeova” Os mensageiros de Josias foram até a profetisa
HULDA, em JERUSALÉM, e voltaram com informações.



Jeová foi muito amoroso quando mandou Jesus como resgate para morrer por nós. 
Coloque os números de acordo com a ordem em que aconteceram.


