4ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 3

SEMANA 6 – JESUS CHAMA OS DISCÍPULOS
Nome: ____________________________________________________________________
Professor: ________________________________ Turma no Nova Infantil: ____________
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos (Salmos 119:60)
Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 29.03.2020







Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar 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,) e a criança precisa olhar para meditação;
Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você vai precisar de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia Mateus 4:18-22 e Lucas 5:1-11 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para criança: Quando Jesus saiu do deserto ele tinha
uma missão muito importante. Escolher seus discípulos.
Explique: Discípulo é a pessoa que fica perto de outra
para aprender. Jesus iria escolher homens que seriam
ensinados por ele e veriam toda a sua vida. Que legal!
Continue: Esses homens ficariam perto de Jesus e
aprenderiam tudo com ele.
Fale: Um dia Jesus estava perto do mar da Galileia, no
Lago de Genesaré, e muitas pessoas estavam lá para
ouvir o que ele ensinava.
Diga: Jesus queria ensinar sobre o Reino dos Céus e sobre Deus para aquelas pessoas. Então ele
escolheu um barco para ficar um pouco mais distante da praia para ensinar. O barco era de Simão
(Pedro). Pedro obedeceu e levou Jesus.
Fixando a Lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: Desenhe Jesus no barco com Pedro.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender tudo sobre Jesus!

Terça-feira
Fale para a criança: Assim que Jesus entrou no barco, Pedro obedeceu imediatamente a Jesus e
afastou o barco para um pouco longe da praia. Exatamente como Jesus havia mandado.
Continue: Então, Jesus sentou no barco e assim todas as pessoas podiam ver e ouvir o Mestre.
Prossiga: Quando Jesus terminou de ensinar, ele disse a Pedro: “Lança a sua rede a águas
profundas”.

Explique: Pedro e os outros pescadores tinham trabalhado a noite inteira, mas não tinham
conseguido pegar nenhum peixe.
Pergunte: Sabe o que Pedro fez? Ele obedeceu imediatamente.
Pedro falou para Jesus: “Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes".
Fale para a criança: Isso é ser discípulo: obedecer a Jesus sem duvidar e sem reclamar.
Fixando a lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: Copie a palavra correta do quadro abaixo e responda: Quando Jesus falar eu devo?
PERGUNTAR

GRITAR

OBEDECER

__________________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a obedecer na primeira vez!
Quarta-feira
Fale para a criança: Ontem aprendemos que Pedro
obedeceu a Jesus imediatamente.
A criança repete: Vamos aprender os passos da
obediência?
1.
2.
3.
4.

Fazer;
Fazer imediatamente (na mesma hora);
Fazer completamente (tudo);
Fazer sem reclamar.

Afirme: Por isso, quando Jesus diz que você:
 Tem que obedecer aos seus pais – obedeça!
 Não deve roubar – não roube!
 Deve amar seu amigo – não bata / morda o seu amigo!
Fixando a lição: Quando Jesus falar, obedeça! Quando papai e mamãe falar, obedeça! Quando a
titia ou vovó falar, obedeça!

Atividade: Fale os passos da obediência com a criança como se fosse um soldado. Feito ( )
1. Fazer
2. Fazer imediatamente;
3. Fazer completamente;
4. Fazer sem reclamar;

Oração - Leia e a criança repete Jesus, me ajude a ser obediente em tudo!
Quinta-feira
Fale para a criança: Pedro ouviu Jesus falar e decidiu obedecer. Sabe o que aconteceu?
Fale com alegria: Eles puxaram as redes para dentro do barco e elas estavam tão cheias de peixes
que começaram a rasgar de tão pesado.

Continue: Quando Pedro viu esse milagre, disse “Afasta-te de mim Senhor, pois sou pecador”.
Explique: Pedro viu que Jesus era santo e estava com vergonha dos seus pecados.
Adivinha o que Jesus fez? Jesus convidou Pedro para ser um discípulo seu e para ser pescador
de homens.
Fale sorrindo: Pedro estava com o seu irmão André, e mais dois homens que trabalhavam com
eles chamados João e Tiago, que também eram irmãos. Todos eles decidiram seguir a Jesus.
Continue: Eles largaram tudo o que tinham e se tornaram um discípulo do Mestre.
Fixando a Lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Atividade: Desenhe vários peixes na rede de Pedro, André, Tiago e João.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser um discípulo e falar de Jesus!

Sexta-Feira
Fale com alegria: Sabe o que precisa para ser um
discípulo de Jesus?
 Seguir Jesus – Aceitá-lo como seu Salvador.
 Imitar Jesus – Fazer tudo como Jesus.
 Obedecer a Jesus mesmo quando você não
entende.
 Falar de Jesus para as pessoas o seguirem
também (Evangelizar)
Fale para a criança: Jesus escolheu 12 discípulos:
Pedro, André, Tiago e João que estavam pescando,
lembra?
Diga: Logo depois, Jesus chamou outros homens: Filipe,
Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes.
Continue: Jesus chamou 12 homens. Eles deixaram tudo que tinham e seguiram Jesus.
Fale com alegria: Quem quer ser um discípulo de Jesus? Você quer? (Deixe a criança responder)
Fixando a lição: Quando Jesus falar, obedeça!
Afirme com alegria: Jesus prometeu que sempre estará com você. (Mateus 28:20)
Atividade: Fale o nome dos 12 discípulos de Jesus e depois pinte.

Para ajudar - Música dos nomes dos discípulos:
https://www.youtube.com/watch?v=KOWNb4kAz_k&list=RDKOWNb4kAz_k
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a fazer sempre a sua vontade!

