6ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 8 – JESUS ENSINA O POVO
Nome:_______________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: _________________________________________Contato:_____________________
Versículo para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
"Façam tudo o que ele [Jesus] lhes mandar" (João 2:5)
Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até: 19.04.2020








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 6:1-15; 22-23 (sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que Jesus escolheu seus 12
discípulos, ele começou a ensinar às pessoas como agradar a
Deus, sobre o certo e o errado e que deviam se arrepender de
seus pecados.
Continue: Certa vez Jesus estava ensinando e viu que muitas
pessoas estavam ali querendo aprender. Ele resolveu subir em
um lugar chamado monte das Oliveiras, para que todos pudessem
ouvir.
Diga: Jesus ensinou muitas coisas para as pessoas e essa
semana você vai aprender três assuntos que ele ensinou para o
povo e que você também deve saber.
Fixando a lição: Porque Deus sabe o que é melhor para mim!
Atividade: Pinte Jesus ensinando as pessoas no monte das Oliveiras.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por querer sempre o melhor para mim!

Terça-feira
Fale para a criança: Um dos assuntos que Jesus ensinou foi sobre Generosidade.
Generosidade: É ajudar com alegria as pessoas que precisam, dando comida, roupa, cuidando de
alguém quando estiver doente.
Fale sorrindo: Jesus ensinou que quando ajudamos alguém, você não precisa ficar falando para
todo mundo o que fez, pois Deus quer que façamos porque o amamos.

Continue: E Deus vê tudo que fazemos, mesmo que as outras pessoas não vejam, Deus está
vendo e ele tem um grande prêmio para quem é generoso.
Fixando a lição: Porque Deus sabe o que é melhor para mim!
Atividade: Pesquise, recorte e cole pessoas sendo generosas com outras pessoas. (pesquise em
jornais, revistas ou internet).

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser uma criança generosa.
Quarta-feira
Fale para a criança: Hoje você vai aprender sobre outro assunto
que Jesus ensinou no monte das Oliveiras - ORAÇÃO
Diga: No tempo de Jesus tinha um grupo de pessoas chamadas
fariseus. Eles ensinavam que para agradar a Deus, precisava
obedecer coisas tão difíceis que nem eles mesmos conseguiam
fazer.
Continue: Eles gostavam de orar nas praças falando bem alto,
falando palavras que ninguém entendia e diziam que eram
obedientes a Deus, mas eram mentirosos.
Afirme: Por isso que você deve aprender tudo o que está na Bíblia
para que ninguém engane você. Somente assim você vai saber o que Deus quer de verdade.

Ensine a criança: Jesus ensinou também que quando você orar, você deve ir para um local calmo e
conversar com Deus. Quando estiver orando com outras pessoas, você deve falar normal e com
calma.
Continue: Orar é conversar com Deus, assim como você fala com seu amigo. Quando você orar
pode agradecer e pedir o que você precisa. Deus sempre ouve sua oração.
Fale: E com Deus você pode falar à hora que você quiser e sobre todos os assuntos. Ele é seu
amigo.
Fixando a lição: Porque Deus sabe o que é melhor para mim!
Atividade: Circule as crianças que estão falando com Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ouvir minha oração!
Quinta-feira
Revise com a criança: Ontem você aprendeu que orar é conversar
com Deus como se fosse o seu melhor amigo, falando calmo e normal.
Deus te ama e ouve tudo o que você fala para ele.
Fale: O terceiro assunto que Jesus ensinou foi que devemos ter muito
cuidado com o que nossos OLHOS estão vendo.
Sabe por quê? Porque tudo que você vê e assiste fica guardado na
sua cabeça. Por isso, você precisa tomar cuidado com o que você vê
no computador, celular e televisão.
Continue: Quando você vê coisas ruins, essas coisas ficam na sua
cabeça e você pode fazer coisas ruins.
Fale sorrindo: Deus quer que você só aprenda e veja coisas boas.
Fixando a lição: Porque Deus sabe o que é melhor para mim!
Atividade: Onde fica guardado tudo o que você vê? Na cabeça ou no pé? Ligue a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a colocar só coisas boas na minha cabeça.

Sexta-Feira
Pergunte para a criança: Você sabe quando uma criança é inteligente ou quando é tola?
Criança inteligente: Tem cuidado com os seus olhos, só vê aquilo que é legal: bons desenhos,
bons filmes, bons jogos.
Criança tola: Não tem cuidado com o que vê, porque gosta de assistir coisas feias como: desenhos
de vampiros, de brigas, jogos de monstro. A sua mente fica suja.
Se alguém estiver vendo coisas feias, diga: “Por favor, você pode desligar isso porque não faz
bem para minha cabeça e Jesus fica triste”.
Fale sorrindo: Quando Jesus terminou de ensinar sobre Generosidade, Oração e os Olhos, todos
ficaram muito felizes.
Fixando a lição: Porque Deus sabe o que é melhor para mim!
Atividade: Faça um (X) com lápis de cor vermelho nos desenhos que não são bons para você e
circule de lápis de cor verde as atividades que fazem bem para você.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te agradar com tudo o que vejo!
!

