Meditação – Infantil 3

SEMANA 17 – O BOM SAMARITANO
Nome:_____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ________
Professor: ______________________________________Contato:_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão é mentiroso. (1 João 4:20a)
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 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: Lucas 10:25-37 (Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Outra vez, os mestres da lei foram procurar Jesus, mas eles não queriam
aprender sobre Deus, eles queriam testar Jesus e achar algo de
errado nele. Mas eles nunca iriam encontrar nenhuma falha em Jesus.
Continue: Um desses homens se levantou e fez uma pergunta
nada inteligente: “O que preciso fazer para herdar a vida eterna?”.
Explique: Para você herdar alguma coisa você não precisa fazer
nada, você só precisa fazer parte da família.
Jesus responde (mude a voz): “O que está escrito na Lei (Bíblia)?
Como você entende? ”
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 a si mesmo”.
Fale: Jesus falou isso, para mostrar ao homem que ele estava esquecendo qual o maior
mandamento e mostrando que ele não conseguia obedecer a Deus completamente, para mostrar
que aquele homem não poderia se salvar.
Fixando a lição/ A criança responde: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Atividade: Pinte a figura que mostra Jesus ensinando ao mestre da lei.

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

Terça-feira
Fale para a criança: O mestre da lei que estava conversando com Jesus não amava a Deus de verdade.
Explique: O mestre da lei deve ter pensado que amar a Deus
é mais fácil do que amar o próximo, porque às vezes as pessoas
fazem coisas que não gostamos.
Continue: Jesus sabia que a gente se esforça, mas não vamos
conseguir amar a Deus como Ele deve ser amado. Que não
conseguimos fazer tudo “certinho”, por isso Jesus veio mostrar
que nós precisávamos dele.
Jesus disse: “Faça isso e viverá!”
Mude de voz: Então, o mestre da lei perguntou de Jesus: “Quem é o meu próximo?”.
Conte: Ele não perguntou sobre amar a Deus. Deve ter pensado: “Amar a Deus? Isso consigo
fazer, mas amar o próximo é mais difícil”.
Ensine mostrando na Bíblia: Mas a Bíblia diz: (1 Jo 4:20) - Quem não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus, a quem não vê.
Diga: Jesus sabia que os judeus odiavam os samaritanos. Foi aí que Jesus decidiu explicar
contando uma parábola (história) para ensinar uma grande lição. Isso vamos aprender amanhã.
Fixando a lição/ A criança repete: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Atividade: Cubra na figura abaixo quem a Bíblia diz para amarmos de todo o coração.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ensine a amar as pessoas como o Senhor me ama.
Quarta-feira
Jesus ensinou uma parábola (história): 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: As pessoas eram conhecidas por suas roupas e pela língua que falavam, mas aquele
homem estava nu e não podia falar, pois estava desmaiado. Ninguém sabia quem ele era e de onde
estava vindo.
Voz de suspense: Então passou um sacerdote, um homem religioso. Era ele que falava com Deus
quando o povo precisava. Mas quando ele viu o homem não fez nada e passou pelo outro lado. Ele
estava ocupado demais.
Prossiga: Logo depois passou um levita, que era ajudante do sacerdote. Ele trabalhava no templo.
Assim como o sacerdote, era um religioso. Ele também viu o homem e passou pelo outro lado.
Nenhum dos dois ajudou o homem ferido.

Ensine: Você precisa fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo! Isso é ser íntegro, ser
o mesmo em todos os lugares.
Atividade: Quando você ama as pessoas, você está mostrando que ama a Deus. Complete a frase
com as palavras certas.
Eu mostro que amo a _______________ (Deus / Coisas),
quando eu amo as _______________ (Caixas / Pessoas).
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ensine a fazer o que é certo.
Quinta-feira
Diga para a criança: Passou um homem samaritano. Explique: Os samaritanos eram judeus, mas
eles casaram com pessoas de povos diferentes, por isso, os outros judeus não gostavam deles.
Pergunte: Já pensou o samaritano ser o herói da história? Logo ele que era desprezado, rejeitado
pelos judeus.
Fale sorrindo: O samaritano não se escondeu, não fugiu, mas pegou o homem, colocou no seu
animal, cuidou de suas feridas para que fossem curadas.
Fale com alegria: Ele pagou duas moedas para ele ficar em uma hospedaria. Isso era o suficiente
para mais ou menos duas semanas.

Continue: Ele ainda falou que se tivesse outro gasto iria pagar tudo. Isso foi importante, pois se o
homem ficasse devendo dinheiro, teria que virar escravo do dono da hospedaria.
Explique: O samaritano, não somente salvou o homem da morte, mas cuidou dele e prometeu
pagamento para que ele não se tornasse um escravo.
Fixando a lição/ A criança repete: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Atividade: Três homens passaram pelo mesmo caminho onde havia um homem muito machucado,
mas somente um ajudou. Leve até o homem ferido quem o ajudou.

SAMARITANO

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero amar meu irmão.
Sexta-feira
Fale baixinho: Então Jesus faz a pergunta: “Qual dos três você acha que foi o próximo do homem
que caiu nas mãos dos assaltantes”?
Continue: O mestre da lei disse: “Aquele que o tratou com bondade”.
Afirme: Então Jesus disse: “Vá e faça o mesmo”.
Ensine a criança: Jesus não estava dizendo que se você for bondoso você vai se salvar, mas Ele
estava mostrando para aqueles homens que eles não conseguiam amar a Deus, porque não
conseguiam amar o seu irmão. Sabe como você ama as pessoas?

Quando você ora por elas

Quando divide o que tem

Quando você não
machuca as pessoas.

Ensine: Jesus estava ensinando que você ama a Deus, obedecendo ao que ele ensina e amando
as pessoas.
Fixando a Lição/ A criança repete: Eu amo a Deus quando amo meu irmão.
Vamos estimular nossas crianças com uma nova atividade? Ache as palavras que Jesus usou
na história que contou.
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Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu te agradeço por me ensinar a tua vontade!

