Meditação – Infantil 3

SEMANA 16 – JESUS ANDA SOBRE AS ÁGUAS
Nome:_____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ________
Professor: ______________________________________Contato_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” (Mateus 14:27)
Data para falar o versículo: 14.06.2020







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), a criança precisa olhar para a 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: Mateus 14:22-34 / Marcos 6:45-53 / João 6:16-21
(Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Depois que alimentou a multidão com pães e
peixes, Jesus despediu o povo e foi sozinho para um monte conversar
com Deus.
Continue: Jesus pediu para os discípulos irem primeiro que ele para o
outro lado do mar da Galileia. Os discípulos não queriam ir sozinhos,
mas obedeceram e seguiram viagem.
Pergunte: Lembra que os discípulos passaram por um sufoco nesse mesmo mar, à noite, com
Jesus dormindo no barco? Aconteceu de novo. Eles enfrentaram uma
tempestade.
Fale: Os discípulos pensaram: “Se com Jesus dormindo no barco, nós
já passamos por uma grande tempestade, imagine sem ele!” Mas eles
precisavam lembrar que não necessitavam ter medo.
Fixando a lição: Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo!
Atividade: Vamos pintar os discípulos no barco e Jesus orando.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ensinar a tua Palavra.

Terça-feira
Diga para a criança: Os discípulos pensavam que só porque Jesus
não estava no barco, eles não tinham chance de sobreviver.
Fale: Eles viram Jesus acalmando a tempestade e o mar, mas
dessa vez sem ele, como iriam sobreviver?
Ensine: Deus quer que você sempre confie nele! Pode acreditar
que ele sabe o que é melhor para você. Mesmo que você não
entenda, tudo é para o seu bem. Deus quer ensinar algo para você.
Continue: Jesus queria ensinar aos discípulos que eles não
precisavam ter medo e deveriam confiar.
Prossiga: Já era de madrugada, entre às 3 e 6 horas da manhã, e os discípulos estavam muito
longe, já tinham remado 5 ou 6 quilômetros. E sabe onde Jesus estava? No monte, orando.
Diga: Jesus viu de longe os discípulos remando com muita dificuldade e foi ajudá-los. Jesus vê tudo,
ele sempre sabe o que está acontecendo com você e comigo. Ás vezes pode parecer que Jesus
está muito longe de nós, mas nunca ficamos fora da visão dele. Ele vê tudo!
Afirme: Você não precisa ter medo, porque Jesus te ama e se importa com você.
Olhe nos olhos da criança e explique: Você pode não ouvir Jesus (como você me ouve agora),
pode não ver Jesus (como me vê agora), pode não sentir Jesus (como está sentindo eu tocar em
você agora), mas isso não significa que Jesus não esteja vendo, ouvindo ou perto de você. Quem
tem fé lembra que Jesus vê tudo.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo!
Atividade: Cole papel azul no mar agitado.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você sempre está comigo.
Quarta-feira
Fale para criança: Estava muito escuro. Era uma tempestade horrível e os discípulos estavam no
meio do mar. De longe, Jesus viu que os discípulos estavam com muito medo e foi até eles.
Fale com voz de surpresa: Sabe como Jesus estava indo encontrar
os discípulos? Andando sobre as águas!
Fale baixinho: Quando os discípulos viram alguém andando sobre o
mar, ficaram com muito medo. Eles disseram: “É um fantasma!”
(Tome um susto). E gritaram de medo.
Ensine: Quem tem fé lembra que Jesus está cuidando de tudo.

Jesus imediatamente disse: “Coragem! Sou eu, não tenham medo!”.
Fale: Essa frase “Não tenha medo” se repete muitas vezes na
Bíblia. Deus falou isso para Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão.
Explique: Jesus não quer que você tenha medo. Ele está cuidando
de tudo.
Esclareça: Ter medo é normal, o medo faz você ter cuidado. Por
causa do medo você não fica na frente do carro ou não se joga
sozinho na piscina. O medo faz você andar sempre perto dos seus
pais.
Ensine: Mas se o medo não deixa você dormir, nem brincar, não deixa fazer nada, então você está
esquecendo que Deus sempre cuida de você.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo!
Atividade: Ligue os números e descubra quem foi que os discípulos viram caminhando sobre as
águas.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, sei que você está me vendo e que não preciso ter medo.
Quinta-feira
Jesus disse: “Tenham coragem eu estou com vocês!”.
Explique: Naquela hora os discípulos precisavam de muita fé – isto é, acreditar no que Jesus falou.
Ensine: Jesus resolve qualquer situação! Os discípulos deveriam ter tido coragem e confiado em
Jesus.
Continue: Naquela escuridão, Pedro disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro e andar
sobre as águas”. Jesus disse a Pedro: “Venha!”.

Tome um susto: Então Pedro saiu do barco, andou por cima da água na direção de Jesus.

Curiosidade: Você sabia que a Bíblia diz que somente duas pessoas andaram por cima da água?
Jesus e Pedro.
Fale com voz de suspense: Mas quando Pedro sentiu o vento forte e as ondas, ele ficou com medo
e começou a afundar.
Explique: Enquanto Pedro andava por cima das águas olhando para Jesus e caminhando em sua
direção ele não afundou, mas depois que deixou o medo ser mais forte, começou a afundar.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo!
Atividade: Coloque as cenas na ordem.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a sempre confiar em ti.
Sexta-feira
Fale assustado: Enquanto olhava apenas para Jesus, Pedro
andou sobre as águas, mas quando ficou com medo começou a
afundar e gritou: "Senhor, salva-me!"
Afirme: Ele pediu ajuda da pessoa certa! Quem tem fé lembra que
Jesus pode fazer qualquer coisa.
Continue: Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro.
Jesus disse: “Homem de pequena fé, por que você duvidou?”
Ensine a criança sorrindo: Pedro ainda seria um grande homem de fé. Ele iria acreditar muito em
Jesus, mas antes ele tinha que aprender muitas coisas.
Fale com alegria: Quando Jesus e Pedro entraram no barco o vento parou. Todos que estavam no
barco adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus". E os discípulos
aprenderam mais uma vez que deviam confiar em Jesus. Depois de atravessarem o mar, chegaram
a Genesaré.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus está vendo tudo. Eu não preciso ter medo!
Atividade: Com Jesus eu não preciso ficar com medo! Desenhe do que você tem medo e depois ore
pedindo para Jesus tirar esse medo.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me ensinar.

