3ª Semana
Palavra Fest

Meditação – Infantil 3

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 6:1-3, Efésios 6:10-12 e Efésios 6:14-17.
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 6:14-17.








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 criança: Jesus foi jantar na casa de um líder importante, o
fariseu Simão, que tinha convidado vários amigos também.
Faça rosto triste: Quando chegou a casa de Simão, Jesus foi mal
recebido, porque o dono da casa não acreditava em Jesus.
Fale com espanto: O jantar estava para começar quando uma mulher
entrou na casa. Ela não tinha sido convidada, mas as pessoas a
conheciam e sabiam que ela era uma grande pecadora.
Eles ficaram falando baixinho: Que mulher mal-educada, o que ela está
fazendo aqui?”
Diga: A mulher sabia que precisava de Jesus e queria ser perdoada, pois sabia que tinha feito
muitas coisas erradas.
Fixando a lição/ A criança repete: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: Cole arroz no caminho e leve a mulher pecadora até a casa onde Jesus estava.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado pelo teu perdão.

Terça-feira
Diga para a criança: A mulher entrou na casa e foi direto até Jesus. Ela estava carregando um vaso
especial e dentro dele tinha um perfume muito caro.
Continue: Esse vaso era feito de uma pedra chamada alabastro e não tinha tampa. A única
maneira de abri-lo era quebrando. E uma vez quebrado não tinha mais como guardar o resto. Esse
perfume era a coisa mais preciosa que essa mulher tinha, era o tesouro dela.
Fale: A maioria das pessoas da época não usava perfume porque era muito precioso. Eles
deixavam o perfume em lugar especial e olhavam como se fosse uma decoração da casa.

Prossiga com a história: E sabe o que ela fez? Ela se abaixou aos pés de Jesus, como as pessoas
fazem diante de um rei, segurou os pés de dele em suas mãos e começou a chorar. Suas lágrimas
caíram nos pés de Jesus e os lavaram.
Explique: Ela estava chorando porque tinha feito muitas coisas erradas que desagradam a Deus,
mas ela estava arrependida e sabia que somente Jesus podia perdoar os seus pecados.
Fixando a lição/ A criança repete: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: Desenhe um vaso na mão da mulher.

Oração – Leia e a criança repete: Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor.
Quarta-feira
Fale para a criança: A mulher beijou os pés de Jesus e enxugou com
seus cabelos longos.
Fale com surpresa: Então ela fez algo incrível! Ela QUEBROU o
frasco de perfume e derramou nos pés de Jesus, mostrando que Jesus
era importante para ela.

Continue: Todos ficaram impressionados e acharam errado gastar
um perfume caro nos pés de Jesus.
Fale sorrindo: Jesus olhou para a mulher com todo o seu amor e
sorriu, pois o que ela tinha acabado de fazer era uma coisa
maravilhosa!
Conclua: Essa mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas e
perfume. Ela tratou Jesus como Rei! Ele sabia que aquela mulher
havia se arrependido dos seus pecados, mas as pessoas daquela
casa, não acreditavam nele.
Fale olhando nos olhos da criança: Aquela mulher reconheceu Jesus como Senhor e Salvador!
Ela sabia que precisava de perdão.
Fixando a lição/ A criança repete: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: Essa mulher deu o que tinha de melhor para Jesus. Desenhe o presente que você
gostaria de dar para Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero te dar o meu melhor.
Quinta-feira
Jesus disse: “Esta mulher sabe que é pecadora. Sabe que precisa de mim para salvá-la. É por isso
que ela me ama tanto”.
Fale para a criança: Todos os que estavam na casa ficaram pensando mal de Jesus, até mesmo
Simão.
Continue: O que eles não sabiam é que Jesus sabe de todas as coisas até mesmo nosso
pensamento.

Faça rosto de triste: Mas Simão e seus convidados achavam que não precisavam de um Salvador
que perdoasse seus pecados. O pecado deles tinha deixado os seus corações ruins e duros.
Continue: Jesus olhou para Simão e disse que tinha algo para dizer e contou uma história
(parábola): ‘Dois homens deviam dinheiro para uma pessoa. Um deles devia quinhentos denários,
era muito dinheiro. O outro devia cinquenta denários. Como eles não tinham como pagar, a dívida
deles foi perdoada”.
Jesus perguntou a Simão: “Qual dos dois vai amar mais o homem que perdoou a dívida?”

Simão respondeu: “Acho que aquele que devia mais!”
Disse Jesus: “Você falou bem”.
Conclua: As pessoas que se achavam “importantes” ali naquela casa ficaram com muita raiva.
Jesus estava dizendo que eles se achavam muito certinhos e não precisavam se arrepender dos
seus pecados e não precisavam de perdão, por isso amavam pouco a Jesus.
Fixando a lição/ A criança repete: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Atividade: Circule apenas os frascos que contêm coisas que demonstram gratidão a Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Em seguida, 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. Os muitos
pecados dessa mulher foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a
quem pouco foi perdoado, pouco ama".
Jesus disse a mulher: “Vá, seus pecados estão perdoados. Sua fé a salvou; vá
em paz”.
Diga: Todas as pessoas importantes que estavam lá ficaram com raiva. E pensavam: “Quem esse
Jesus acha que é? Somente Deus pode perdoar pecados”.
Continue: Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou; vá em paz". Ela saiu da casa muito feliz.
Fixando a lição/ A criança repete: Somente Jesus salva e perdoa os meus pecados.
Ensine a criança: Jesus veio a esse mundo para mostrar que nos ama muito. Jesus perdoou os
pecados daquela mulher e também quer perdoar os seus pecados.
Atividade: Circule a imagem que completa o desenho abaixo:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.

