Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 14 – JESUS CURA UMA MULHER E RESSUSCITA UMA CRIANÇA
Nome: _______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: __________________________________________Contato: ____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor! (Salmos 115:11a)
Para as crianças do Infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 07.06.2020







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 Lucas 8:40-56 / Mateus 9:18-26 / Marcos
5:21-43 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Certo dia, Jesus estava ensinando
uma multidão à beira do mar da Galileia.
Continue: De repente apareceu
importante chamado Jairo.

um

homem

muito

Diga: Quando Jairo viu Jesus, se ajoelhou aos pés dele e
pediu para que ele fosse até sua casa, pois sua única filha
de 12 anos estava doente.
Fale: Jesus atendeu ao pedido de Jairo e foi para casa
dele. Mas toda aquela multidão seguiu Jesus. Tinha muita
gente e estava bem apertado para andar.
Conte: Enquanto caminhavam, apareceu uma mulher, no
meio da multidão, que fazia doze anos que estava com uma doença que perdia sangue sem parar.
Já tinha ido a todos os médicos, gastou dinheiro e
não foi curada.
Pergunte: O que será que vai acontecer com a
filha de Jairo e a mulher doente. Amanhã medite!
Atividade: Pinte a cena de Jairo fazendo um
pedido a Jesus.

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

Terça-feira
Fale para a criança: Naquela época, quem tinha essa doença de perder sangue não podia nem
chegar perto das pessoas. Aquela mulher não tinha amigos e não podia casar. Até a família ficava
longe dela.
Afirme: Mas Jesus sempre quer ficar perto de você. Para Jesus não importa a cor da sua pele, se
você é doente ou tem saúde, se é rico ou pobre. Jesus ama você.

Continue com a história: Quando a mulher, que vivia longe de todas as pessoas, viu Jesus passar,
fez de tudo para chegar perto dele. Mas tinha muita gente, estava muito apertado.
Diga: Ela se esforçou até que conseguiu um espaço para apenas tocar na roupa de Jesus.
Faça rosto de admiração: Na mesma hora em que tocou a roupa de Jesus a mulher foi curada da
sua doença.
Atividade: Ajude a mulher pelo caminho para tocar na roupa de Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me amar do jeito que sou.
Quarta-feira
Fale para a criança: No mesmo momento em que a mulher tocou
em Jesus, ele sentiu que algo diferente tinha acontecido.
Jesus disse: Alguém tocou em mim!
Pedro respondeu: “Mestre, aqui tem muita gente apertando e te
empurrando”.
Jesus disse: "Não, foi alguém que me tocou diferente, porque eu senti
que saiu poder de Mim".
Explique: Jesus sentiu que quando a mulher pegou em sua roupa ela
teve fé de que iria ficar boa de sua doença, mesmo sem falar com
Jesus.
Continue: Quando a mulher viu que Jesus sabia o que tinha
acontecido, ficou com medo, mas se ajoelhou aos seus pés, contou
tudo e disse que ficou curada.

Jesus disse a mulher: "Filha a sua fé salvou você. Vá em paz".
Conclua: Jesus curou a doença da mulher, mas também perdoou os pecados dela. Ela teve fé de
que somente Jesus podia cuidar dela.
Atividades: O que a mulher fez quando viu que Jesus sabia o que ela tinha feito? Circule a resposta
certa.

CHOROU

AJOELHOU

FUGIU

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por cuidar de mim.
Quinta-feira
Fale para a criança: Enquanto Jesus ainda estava conversando com a mulher, chegou um homem
da casa de Jairo.
E disse: “Sua filha morreu, não incomode mais o mestre!”.
Quando ouviu isso, Jesus disse para Jairo: “Não tenha medo, apenas confie em mim”.
Ensine com convicção: Quando algo ruim acontecer não tenha medo, apenas confie em Jesus.

Se você sentir medo diga: Eu não tenho medo. Eu confio em Jesus! (Peça para a criança
repetir).
Continue com a história: Quando Jesus chegou à casa de Jairo, as pessoas estavam muito tristes
e chorando, porque a filha de Jairo tinha morrido.
Jesus entrou na casa e disse ao povo: "Por que todo este choro? A criança não morreu, está
apenas dormindo!".
Faça rosto de triste: Muitas pessoas começaram a rir de Jesus, porque não acreditaram que ele é
o filho de Deus. E que ele tinha poder para fazer tudo.

Atividades: Desenhe ou cole o que você tem medo e depois diga: Eu não tenho medo. Eu confio
em Jesus!

Oração - Leia e a criança repete: Jesus eu confio em ti em todos os momentos.
Sexta-feira
Fale para a criança: Jesus mandou todos saírem da
casa, ficaram apenas os pais da criança, os seus
discípulos Pedro, Tiago e João. E foram para o quarto
da filha de Jairo onde ela estava deitada.
Jesus segurou a menina pela mão e disse:
"Levante-se menina”.
Faça rosto de surpresa: Jesus terminou de falar, a
menina levantou da cama e começou a andar.
Diga com alegria: Os pais ficaram muito felizes e
admirados.
Continue: Jesus mandou os pais darem alguma coisa
para a menina comer.
Afirme: Jesus ama você e conhece você pelo nome. Quando você precisar dele é só falar que ele
vai te ouvir e te ajudar, pois está sempre perto de você.
Atividades: Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por sempre está perto de mim.

