6ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 3

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)
Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. (Provérbios 15:3)
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; 25-34

Segunda-feira
Fale para criança: Depois que Jesus escolheu seus 12
discípulos, ele começou a ensinar muitas pessoas.
Explique: Ensinava sobre o plano de Deus, o que era
certo e errado, que as pessoas precisavam abandonar
seus pecados.
Continue: Um dia Jesus estava ensinando e muitas
pessoas estavam lá para ouvir. Quando ele viu muita
gente, resolveu subir no monte das Oliveiras para que
pudesse ensinar.
Fale: Tudo o que Jesus quer nos ensinar hoje está na Bíblia! Nela ele explica o que é melhor para
nossa vida.
Fixando a Lição/ A criança repete: Deus sabe o que é melhor para mim.
Atividade: Desenhe Jesus no monte das Oliveiras.

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

Terça-feira
Ensine: Jesus ensinou muitas coisas no Monte das Oliveiras,
uma delas foi sobre Generosidade.
Pergunte: Você sabe o que é generosidade? É dividir o que
você tem com as pessoas que não tem.
Sabe o que podemos dividir? Roupa, comida, brinquedo,
remédios e muitas outras coisas.
Fale sorrindo: Ser generoso é dar com muita alegria, tendo pouco ou tendo muito e sem querer
receber nada em troca.
Fale baixinho: Algumas pessoas ajudam os necessitados, mas fazem para que outras pessoas possam
ver. Quando alguém faz isso não terá a recompensa de Deus. Não precisa ficar falando ou mostrando para
todo mundo que você foi generoso com alguém. Somente Deus precisa saber o que você está fazendo!
Afirme: Deus tem uma grande recompensa para as pessoas generosas.
Jesus disse: “E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará".
Ensine com alegria: Jesus ensinou que ajudar as pessoas:
o É uma ordem de Deus;
o É uma forma de mostrar o amor de Deus;
o Devemos dividir mesmo o pouco que temos;
o O generoso será cada vez mais abençoado (Pv 22:9);
o Devemos fazer isso em segredo, as pessoas não precisam ver. Deus já está vendo!
Finalize: Quem reparte o que tem em segredo, vai receber de Deus quando precisar.
Fixando a Lição/ A criança repete: Deus sabe o que é melhor para mim.
Atividade: Circule a figura que mostra a criança sendo generosa e faça um X na figura que mostra a
criança que não sendo generosa.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser uma criança generosa.
Quarta-feira
Fale para a criança: Na época de Jesus, existia um grupo chamado fariseus. Eles se achavam mais
importantes que as outras pessoas.
Continue: Os fariseus mandavam o povo obedecer às regras
difíceis que eles inventavam, dizendo que isso agradava a Deus,
mas essas coisas nem eles conseguiam fazer.
Afirme: Eles inventavam regras para parecerem espirituais, mas
estas regras não tinham valor para Deus.
Leia: Esses homens pareciam que obedeciam a Deus, mas eram mentirosos.

Ensine: Por isso você deve estudar a Bíblia, fazer as meditações para aprender muito e ninguém
enganar você.
Leia: Os fariseus iam para as praças e faziam orações difíceis, que ninguém entendia nada. Se
achavam mais importantes que os outros.
Diga: E Jesus ensinou que quando você orar, você deve ir para o seu quarto e falar com Deus.
Ensine: Quando você orar perto das pessoas, deve falar de forma calma e simples para que todos
possam entender.
Explique: Oração: É conversar com Deus, como quem fala com um amigo. Você pode agradecer a
Deus e dizer o que você precisa.
Fale com Alegria: Na oração você fala normal, conversando com Deus que te ama muito e ouve
tudo o que você diz.
Fale: Jesus estava mostrando como é fácil falar com o Pai.
Afirme: Converse com ele quando quiser, a todo momento, a todo instante e sobre qualquer coisa.
Fale tudo para ele porque não existe ninguém no mundo que te conheça melhor do que Deus.
Finalize: Jesus ensinou a orar assim (Mateus 6:9-13), (Criança repete).










Pai nosso, que estás nos céus!
Santificado seja o teu nome.
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam.
E não nos deixes cair em tentação,
Mas livra-nos do mal
Porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre.
Amém

Fixando a Lição/ A criança repete: Deus sabe o que é melhor para mim.
Atividade: Jesus nos ensina a orar. Faça um círculo nas figuras que as crianças estão orando
corretamente.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero conversar contigo como a um amigo.
Quinta-Feira
Leia para a criança: Outro assunto que Jesus ensinou foi que devemos
ter cuidado com o que nossos olhos estão vendo.
Explique: Os olhos são a principal forma de entrar coisas na nossa mente.
Tudo o que você vê fica guardado na sua mente.
Fale sorrindo: Jesus ensinou que se seus olhos forem bons o seu corpo
será bom.
Fale com rosto sério: Você deve ter cuidado com o que você vê no
computador, celular e televisão. Muitas coisas não fazem bem para você.
Eles são inimigas do seu cérebro.
Fale: Quanto mais besteira você vê, mas suja fica a sua mente e você vai ter vontade de fazer
coisas erradas.

Afirme: A criança inteligente vê coisas legais, bons jogos, bons desenhos, mas a criança tola olha
para as coisas feias, desenhos de vampiro, de brigas, filmes de morte, caveira.
Diga para criança repetir: Quando alguém estiver vendo coisas feias, diga: “Por favor, você pode
desligar isso porque não faz bem para a minha cabeça e Jesus fica triste”.
Fixando a Lição/ A criança repete: Deus sabe o que é melhor para mim.
Atividade: Jesus quer sempre o melhor para você. Faça um X nas figuras que não fazem bem para
sua mente e circule o que faz bem para sua mente e seu corpo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te agradar com tudo o que vejo.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Deus disse para não nos preocuparmos com a nossa
própria vida, com o que vamos comer ou o que vamos vestir (roupas).
Fale sorrindo: Você é muito importante para Deus e ele vai cuidar da sua vida.
Continue: Olha como Deus cuida das aves do céu. Elas não guardam comida,
mas o Senhor as alimenta. Você é mais importante que as aves do céu! Olha
como Deus veste as flores (lírios do campo). Elas não trabalham e nem fabricam
roupas, mas Deus veste todas elas. Você é mais importante que as flores do
campo!
Ensine: a criança inteligente sabe que Deus cuida da sua vida e criança tola fica
preocupada e reclama de tudo.
Afirme: Busque primeiro as coisas de Deus e todas essas coisas não faltará na sua vida.
Diga: Não fique preocupado com nada. Deus cuida e ama você: "Eu sempre os amei", diz o Senhor
(Ml 1:2). Ele me ama mais que qualquer outra coisa na criação.
Fale com alegria: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas
com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os fariseus.
Fixando a Lição/ A criança repete: Deus sabe o que é melhor para mim.
Atividade: Complete e escreva a lição que aprendemos esta semana.

_____________ SABE O QUE É _____________ PARA______________.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim.

