7ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 3

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 26.04.2020







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;
Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia Mateus 7:24-29 / Lucas 6:46-49 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para criança: Depois que Jesus ensinou as pessoas sobre ser generoso, sobre como orar,
sobre os olhos e que não precisamos ficar preocupados com nada, ele disse: “Não adianta eu ficar
aqui falando se vocês não obedecerem e não colocarem isso na vida de vocês”.
Continue: Então Jesus contou uma história sobre um homem que construiu sua casa em cima da
rocha e outro homem que construiu sua casa em cima da areia.

Fale: Jesus ensinou que o homem que construiu sua casa em cima da rocha era inteligente porque
construiu sua casa num lugar forte e seguro. Poderia chover forte e a casa não cairia porque estava
na rocha.
Explique: Isso quer dizer que você
deve construir sua vida obedecendo
o que aprende na Bíblia que é a
nossa rocha. Por isso a criança
inteligente ouve as palavras de
Jesus e obedece. Aprende sobre
tudo o que está na Bíblia e faz
exatamente como aprendeu.
Fixando a Lição/ A criança repete:
Fazer o que a Bíblia diz me torna
inteligente.
Atividade: Desenhe a rocha embaixo da casa.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a obedecer tudo o que eu aprendo na Bíblia!

Terça-feira
Diga: Jesus continuou contando a história dizendo que o outro homem construiu a sua casa em
cima da areia.
Fale com voz de espanto: Então veio uma chuva muito forte e sabe o que aconteceu? A casa
desse homem caiu. Jesus chamou esse homem de tolo.

Pergunte e responda: Você sabe quem é uma pessoa
tola? É uma pessoa que ouve as palavras que Jesus
ensina e não obedece. Você aprende o que está na Bíblia
e não faz nada que aprendeu.
Diga: O homem tolo só quer fazer coisas erradas e o pecado
o deixa burro.
Fale sorrindo: Mas Jesus quer que você seja uma criança
inteligente que ouve a Palavra de Deus e obedece.
Fixando a lição/ A criança repete: Fazer o que a Bíblia diz
me torna inteligente.
Atividade: Na figura ao lado, pinte somente a casa do homem
tolo que construiu sua casa na areia.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, muito obrigado por deixar a tua Palavra para me ensinar.
Quarta-feira
Fale para a criança: Jesus sabia que quem obedece à Palavra de Deus é
muito inteligente.
Continue: A pessoa inteligente é como uma casa forte construída em cima
da rocha, um lugar forte e seguro, na hora da tempestade ela não será
destruída.
Fale baixinho: Mas se você ouve o que Jesus diz e não obedece é tolo. A
pessoa tola é como uma casa fraca construída em cima da areia.
Explique: Quando aparecer a chuva, os rios encherem e os ventos fortes soprarem sobre essa
casa, será grande a sua queda.
Fale sorrindo: Quando obedecemos a Bíblia e fazemos o que Jesus nos ensina, ficaremos de pé
nos momentos ruins, porque a Palavra de Deus nos dá força.
Fixando a lição/ A criança repete: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente.
Atividade: Copie o nome do livro que nos ensina a sermos obedientes:

BÍBLIA
_____ ____ _____ _____ ____ _____

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, quero aprender tudo o que está na Bíblia.
Quinta-feira
Fale para a criança: Quando você obedece desde criança, você é abençoado e fica mais forte e
inteligente!
Ensine: A criança tola (burra): Ouve a Palavra de Deus e não obedece.
Diga: Olha o que a criança tola faz:

Se joga no chão, grita,
quando não fazem sua
vontade.
Jesus diz que você deve
saber esperar.

Não faz o que a mamãe
manda, é
desobediente, é
preguiçoso.
Mas Jesus diz que você
deve obedecer a seus
pais e também que o
preguiçoso passa fome.

Bate nos colegas.
É egoísta. É mentiroso.
Jesus diz que você tem
que amar as pessoas e
ser generoso, e Ele
odeia a mentira, o pai
da mentira é o diabo.

Só fica no celular ou
tablet. Reclama de tudo.
Isso não faz bem para
sua cabeça, é inimigo do
cérebro.

Atividade: A criança inteligente ouve o que Jesus ensina. Encontre os 7 erros na figura.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança inteligente.

Sexta-Feira
Fale com alegria: Vamos descobrir atitudes de crianças inteligentes ensinadas por Jesus?

Agradece por tudo

Obedece imediatamente

Pede desculpas

Sabe esperar sua vez

Divide o que tem

Gosta de aprender

Continue: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as pessoas ficaram maravilhadas com as
suas palavras, porque Jesus não era igual os fariseus.
Diga: Os fariseus ouviam o que Jesus ensinava, mas não obedeciam.
Fale com alegria: Jesus era diferente. Tudo o que ele ensinava, ele também fazia. Jesus quer que
você aprenda tudo o que está na Bíblia para ninguém enganar você.
Fixando a lição/ A criança repete: Fazer o que a Bíblia diz me torna inteligente.
Atividade: Pinte a figura da sua igreja onde todo domingo você aprende mais sobre a Bíblia.

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

