Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 10 – JESUS CURA O FILHO DE UM HOMEM IMPORTANTE
Nome:__________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: __________________________________________Contato:_______________________
Versículos 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 João 4:43-54 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Jesus voltou para Caná da Galileia onde tinha
transformado água em vinho.
Continue: Existia um homem muito importante que trabalhava para
o rei. Era um oficial que tinha muitos empregados, uma casa bonita
e morava na cidade de Cafarnaum.
Rosto triste: O filho desse homem estava doente e quando ele
ficou
sabendo que Jesus estava naquela região, saiu correndo da sua
cidade para falar com Jesus.
Continue: Quando ele encontrou Jesus, pediu com muita
insistência
que fosse curar seu filho que estava muito doente, quase para
morrer.
O que será que vai aconteceu? Amanhã você saberá.
Atividade: Leve o oficial do rei até Jesus.

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

Terça-feira
Fale para a criança: O oficial do rei era um homem muito importante, mas mesmo assim ele
reconheceu que somente Jesus poderia curar seu filho. Ele foi humilde!
Sabe o que é ser humilde? É mostrar que precisamos de Jesus, que sem ele não podemos fazer
nada.

Continue: Todas as pessoas precisam de Jesus, pobre ou rico, forte ou fraco, criança ou adulto
Jesus disse: Volte para a sua casa, pois seu filho não morrerá. Ele ficará vivo!
Fixando a Lição: Quando Jesus fala, posso confiar que é verdade.
Atividade: Pinte a figura que mostra Jesus falando para o oficial que seu filho não iria morrer.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu preciso de ti!
Quarta-feira
Fale para a criança: O oficial do rei acreditou no que Jesus disse e voltou para Cafarnaum.
Continue: Ele confiou nas palavras de Jesus. Sabe por quê?
Fixando a Lição: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Ensine: Por isso quando Jesus diz: obedeça a seus pais, cuidado com que os seus olhos estão
vendo, que é importante ir para Igreja, que você fica mais inteligente quando estuda a Bíblia.
Afirme: Pode confiar, pois é verdade.
Atividade: Leia as frases em cada figura e depois ligue às crianças no centro:

Quando Jesus fala que
estudar a Bíblia te deixa mais
inteligente.
Pode confiar que é verdade!

Quando Jesus fala que é
importante você ir para igreja.
Pode confiar que é verdade!

Quando Jesus fala que você
deve tomar cuidado com o
que seus olhos veem.
Pode confiar que é verdade!

Quando Jesus fala que
obedecer aos pais é bom.
Pode confiar que é verdade!

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu confio na sua Palavra!
Quinta-feira
Fale para criança: No caminho de volta para sua casa, o oficial do rei encontrou seus servos.
Eles disseram: O seu filho está vivo!
O oficial perguntou: A que horas meu filho melhorou?

Os servos responderam: A febre passou ontem uma hora da tarde.
Faça rosto de surpresa: O oficial percebeu que tinha sido na mesma hora em que Jesus falou:
“Seu filho continuará vivo”.
Atividade: Leve os servos até o oficial do rei para lhe dar a boa notícia.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que Jesus ensina!
Sexta-Feira
Fale para a criança: Jesus curou o filho do oficial apenas falando.
Ele não precisou ir até a casa onde o menino estava doente para
cuidar dele.
Continue: Com essa atitude de amor, Jesus fez com que o oficial
do rei e toda sua família confiassem na sua palavra. Todos creram
em Jesus.
Afirme: Isso é fé, acreditar no que Deus diz, mesmo que você não
consiga ver.
Fixando a Lição: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Fale sorrindo: Nunca esqueça que Jesus sempre cuidará de você!
Atividade: Vamos pintar a pessoa que sempre cuidará de você e
que você pode confiar no que ele fala? Qual o nome dessa pessoa?
Resposta: JESUS!

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Jesus, por sempre me ensinar o que devo fazer!

