Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 17 – O BOM SAMARITANO
Nome:_____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ________
Professor: _________________________________________Contato:_____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Jesus...disse: “Coragem! Sou eu. Não tenham medo!” (Mateus 14:27)
Para as crianças do Infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional para o desafio. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 21.06.2020







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 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 10:25-37

Segunda-feira
Fale para a criança: Mais uma vez os mestres da lei (homens
que estudavam a Bíblia) foram procurar Jesus, pois queriam
encontrar alguma coisa errada nele.
Continue: Um deles se levantou e perguntou para Jesus:
“O que preciso fazer para viver para sempre?”.
Jesus respondeu: O que está escrito na Bíblia? Como você
aprendeu?
O homem respondeu: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo
o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e
de todo o seu entendimento' e ‘Ame o seu próximo como você
mesmo'.
Jesus disse: Você está certo! Obedeça e você viverá para sempre.
Fixando a lição: Eu amo a Deus
quando amo meu irmão.
Atividade: Pinte a cena que os mestres
da lei vão falar com Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus eu quero aprender toda verdade sobre ti.

Terça-feira
Fale para criança: Esse mesmo homem querendo dar uma desculpa fez outra pergunta para Jesus:
Quem é meu próximo?
Continue: Jesus sabia que o povo judeu não gostava do povo samaritano. Então Jesus antes de
responder a pergunta contou uma parábola. Mas o que é uma parábola?
Explique: É uma história que contamos para ensinar uma verdade. Jesus começou a contar a
parábola.
Diga: Certo homem saiu de Jerusalém para a cidade de Jericó. De repente no meio do caminho,
apareceram ladrões que roubaram tudo dele, bateram nele, levaram sua roupa e o deixaram quase
morto jogado no chão.

Continue: Estava passando ali perto um sacerdote, homem religioso, era ele que falava com Deus
quando o povo precisava.
Faça rosto de espanto: Quando ele viu o homem jogado no chão todo machucado, sabe o que ele
fez? Nada! Pois estava muito ocupado para ajudar.
Atividade: O sacerdote não ajudou o homem que precisava! Ele fez errado! Cubra o círculo da
figura que mostra o sacerdote passando sem ajudar o homem.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ajudar o meu próximo.
Quarta-feira
Fale para a criança: No caminho que o homem estava machucado
também passou um levita, homem que trabalhava no templo, ele
também viu o homem jogado, mas não o ajudou.
Continue: Logo depois passou um homem samaritano, vocês
lembram que os judeus não gostavam dos samaritanos?
Diga com entusiasmo: Mas foi o samaritano que pegou homem
que estava jogado no chão todo machucado, colocou no seu animal
e cuidou das suas feridas.

Continue: O samaritano foi muito bondoso,
pois ajudou quem estava precisando de
cuidados. Ele não fugiu como fez o sacerdote
e o levita.
Faça rosto de curiosidade: Mas não foi só
isso que o homem samaritano fez! Amanhã
tem mais.

Atividade: Ligue o homem que ajudou aquele quem estava machucado.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero amar o meu irmão.
Quinta- feira
Fale para criança: O samaritano levou o homem para uma hospedaria. Esse lugar é como se fosse
um hotel. Ele pagou duas moedas para o homem ficar lá durante duas semanas.
O samaritano disse: Se você precisar de mais moedas eu pagarei assim que voltar de viagem.
Diga: O samaritano pagou, porque se o homem ficasse devendo dinheiro ele poderia virar escravo
do dono da hospedaria.

Fale com alegria: O samaritano foi muito generoso, além de salvar o homem da morte, ele cuidou
de suas feridas e prometeu pagamento para que ele não se tornasse um escravo.
Fixando a lição: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Atividade: Leve o homem até a hospedaria.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero ser generoso desde criança.
Sexta-Feira
Fale para criança: Depois de contar a parábola, Jesus
perguntou ao mestre da lei: “Qual destes três você acha que
foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos
assaltantes?”.
O mestre da lei respondeu: Aquele que foi generoso com
ele.
Jesus disse: Vá e faça a mesma coisa.
Explique: Jesus estava ensinando que amamos a Deus
quando obedecemos o que está na Bíblia, e quando amamos
e cuidamos do nosso irmão.
Conclua: Assim como o samaritano, você também pode
ajudar seu amigo: doando brinquedos e roupas, dividindo o
alimento com seu amigo que não tem, orando quando ele
estiver doente. Desta forma você será generoso e estará amando a Deus.
Continue: Jesus não disse que se você for generoso você será salvo, mas mostrando ao mestre da
lei que ele não estava obedecendo a Deus.
Fixando a lição: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Atividade: Faça um círculo na criança que está amando a Deus e um (X) na criança que não está
amando a Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre te amar!

