7ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 9 – CASA NA AREIA X CASA NA ROCHA
Nome:_________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: __________________________________________Contato:______________________
Versículo para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. (Provérbios 9:10a)
Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até: 03.05.2020







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 7:24-29 / Lucas 6:46-49 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que Jesus ensinou muitas
coisas para as pessoas, ele disse: “Não adianta eu ficar
falando se vocês não obedecerem ao que ensinei para
vocês”.
Continue: Então Jesus contou a história de dois homens.
Um construiu sua casa em cima de uma rocha, que é
uma pedra forte e o outro construiu sua casa na areia.
Jesus disse: O homem que construiu sua casa na rocha
é muito inteligente, pois é um lugar forte e seguro e
quando caiu a chuva e ventou forte a casa não caiu.
Fale sorrindo: Jesus estava ensinando que você
tem que fazer tudo o que aprende na Bíblia desde
pequeno. A Bíblia é a nossa rocha.
Fixando a Lição: Fazer o que a Bíblia diz me
torna
inteligente.
Atividade: Vamos pintar a casa que foi
construída
na rocha que é a Palavra de Deus?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela Bíblia.

Terça-feira
Faça rosto de dúvida: E a casa do outro homem que foi construída na areia? O que aconteceu?
Continue com espanto: Quando veio uma tempestade muito forte ela caiu!

Jesus disse: Esse homem que construiu sua casa na areia é como uma pessoa tola, que ouve a
Palavra de Deus, mas não obedece.
Continue: Assim também é uma criança tola, ouve as histórias da Bíblia, faz a meditação, mas não
obedece ao que Jesus ensinou.
Sabe por quê? Porque a desobediência, que é pecado, nos atrapalha de fazer o certo.
Fixando a Lição: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente.
Atividade: Leve o tolo até sua casa construída na areia e o inteligente até sua casa construída na
rocha.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ouvir e obedecer a sua Palavra.
Quarta-feira
Fale para a criança: Jesus sabia que quem obedece a Palavra
de Deus é mais inteligente.
Explique: A criança inteligente é aquela que ouve, aprende e
obedece ao que Jesus ensinou. É igual à casa construída na
rocha, pois foi feita em lugar firme e seguro.
Continue: Mas a criança tola ouve, aprende o certo, mas não
obedece. Igual à casa construída na areia.

Conclua: Se você começar a obedecer desde criança o que está na Bíblia você crescerá mais forte
e inteligente.
Fixando a Lição: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente.
Atividade: Leve a criança até a pessoa que quer sempre o melhor para você. Jesus!

Oração - Leia e a criança repete: Deus, é muito bom aprender as histórias da Bíblia!
Quinta-feira
Fale para criança: Você está aprendendo que a criança que ouve a palavra de Deus e não obedece
é uma criança tola.
Pergunte: Você sabe como uma criança tola se comporta? (mostre as figuras).

Se joga no chão e grita

Desobedece aos pais

Bate no amigo

Fale sério: Você está se comportando como uma criança tola em casa, na escola, no culto, no
shopping?
Fale com o rosto triste: Quando você faz isso, Jesus diz que você é tolo, igual o homem que
construiu sua casa na areia.
Fixando a Lição: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente. (repetir com a criança)

Atividade: O que essa criança está fazendo: É legal ou não é legal? Ligue a resposta:

Criança chorando porque quer ficar no tablet o dia todo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que Jesus ensina!
Sexta-Feira
Fale para a criança: Você pode ser uma criança inteligente. Sabe como? Obedecendo tudo que
Jesus nos ensina na Bíblia.

Obedecer aos pais

Dividir o que tem

Saber esperar sua vez

Ler a Bíblia

Continue: Tudo o que Jesus falava, ele fazia e por isso as pessoas gostavam do que ele ensinava.
Fixando a Lição: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente.
Atividade: Pinte a figura da sua igreja onde todo domingo você aprende as histórias da Bíblia.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela minha igreja e meus professores!

