3ª Semana
Palavra Fest

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 13 – UMA MULHER COLOCA PERFUME NOS PÉS DE JESUS
Nome:______________________________________________ Turma no Nova Infantil_____
Professor: _________________________________Contato: __________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O PALAVRA FEST 2020 ESTÁ TERMINANDO!
O seu desafio continua: Efésios 6:1-2, Efésios 6:14-15 e Efésios 6:16-17.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação durante este desafio ganhará o prêmio final do
Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá! Nesta última semana você irá memorizar: Efésios 6:16-17.







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 Lucas 7:36-50 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Certa noite, um fariseu muito importante
chamado Simão convidou os seus amigos e Jesus para jantar na
sua casa.
Continue: Jesus não foi bem recebido quando chegou à casa de
Simão, pois ele não acreditava em Jesus.
Faça rosto de surpresa: De repente antes de eles começarem a
jantar uma mulher entrou na casa sem ser convidada.
Todos pensaram: Que mulher mal-educada!
Continue: Mas todos que estavam lá conheciam a mulher e
sabiam que ela fazia muitas coisas que não agradavam a Deus.
Diga: Ela sabia que não obedecia a Deus e que precisava de Jesus para perdoar os seus pecados.
Fixando a lição: Somente Jesus salva e perdoa
os meus pecados.
Atividade: A mulher queria ficar perto de Jesus e
ser perdoada. Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por perdoar meus pecados.

Terça-feira
Fale para a criança: A mulher foi logo falar com Jesus. Ela tinha em suas mãos um perfume muito
caro feito de com uma pedra especial chamada alabastro e só podia usar se quebrasse o frasco.
Continue: Esse perfume era a coisa mais cara que essa mulher tinha, era o tesouro dela.
Diga: Quando ela chegou perto de Jesus, se curvou diante dele igual como as pessoas fazem na
frente de um rei, segurou os pés de Jesus e começou a chorar.

Continue: Ela chorou tanto que suas lágrimas lavaram os pés de Jesus, depois ela beijou e
enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos.
Fale com alegria: Ela estava arrependida dos seus pecados e queria que Jesus a perdoasse.
Atividade: Vamos colar bolinhas de papel no que a mulher pediu de Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Jesus pelo teu amor por mim.
Quarta-feira
Fale para a criança: Depois de beijar e enxugar os pés
de Jesus, a mulher quebrou o frasco do perfume caro e
derramou nos pés dele.
Continue: Simão e seus convidados ficaram surpresos e
não gostaram do que a mulher fez. Todos ficaram
pensando mal de Jesus.
Fale sussurrando: Eles não sabiam que Jesus sabe tudo
o que pensamos.
Diga com alegria: Mas Jesus gostou e ficou feliz. A
mulher tinha se arrependido de seus pecados e sabia que
Jesus era o Rei.
Fixando a Lição: Somente Jesus salva e perdoa os meus
pecados.

Atividade: Faça um círculo com um barbante naquilo que a mulher derramou nos pés de Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre te fazer feliz!
Quinta-feira
Fale para criança: As pessoas que estavam naquela casa se
achavam importantes e não acreditavam em Jesus, por isso ficaram
com raiva.
Jesus disse: “Esta mulher sabe que é pecadora. Sabe que precisa
de mim para salvá-la. É por isso que ela me ama tanto”.
Continue: As pessoas daquela casa achavam que faziam tudo certo,
que não precisavam se arrepender dos seus pecados, por isso
amavam pouco.
Jesus virou para a mulher e disse a Simão: “Olha esta mulher”!
Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés;
ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou
com os seus cabelos. Ela derramou um perfume caro nos meus pés.
Jesus disse a mulher: Vá, os seus pecados estão perdoados.
Fixando a lição: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: Jesus sabe o que está na sua mente e no seu coração. Ligue ao coração as figuras que
agradam a Jesus:

PEDE PERDÃO QUANDO ERRA

CRIANÇA QUE VIVE NO TABLET

FAZ A MEDITAÇÃO

COMPARTILHA BRINQUEDOS

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero ter um coração igual ao teu!

Sexta-Feira
Fale para a criança: Simão e o seus convidados ficaram muito irritados.
E começaram a reclamar: Quem esse Jesus acha que é? Somente Deus pode perdoar pecados.
Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou; vá em paz". Ela saiu da casa muito feliz.

Diga com alegria: Jesus nasceu para mostrar o seu grande amor pelas pessoas.
Afirme: Jesus perdoou os pecados daquela mulher e também quer perdoar os seus pecados.
Fixando a lição: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: A mulher ofereceu a Jesus o que tinha de melhor. Cole a figura de um presente que você
gostaria de dar a Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus eu quero fazer o melhor para ti!

