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(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. (Salmos 23:1)
Data para falar o versículo: 28.06.2020







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 15:1-10/Mateus 18:10-14 (Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Jesus estava com os publicanos e
pecadores. Pergunte: Você sabe quem eram essas pessoas?
Explique: Publicanos eram judeus que cobravam dinheiro do povo
para o governo (impostos). Muitos deles cobravam além do que
era exigido e por isso eram odiados pelo povo.
Continue: Os pecadores eram considerados pelos fariseus
qualquer pessoa que não seguia as suas regras.
Fale com alegria: Mas todos somos pecadores e precisamos de
Jesus. Ele também queria ensinar essas pessoas, para que se
arrependessem dos seus pecados. Ele ama a todos!
Ensine: Não importa quem você seja ou o que você fez, Jesus sempre vai te amar. Ele ama todas
as pessoas e quer que todas o conheçam.
Fale com espanto: Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por falar com esses
homens e comer com eles. Para eles, essas pessoas não mereciam ser aceitas e nem amadas por
Deus.
Atividade: Copie a frase (Leia para criança).

EU SOU IMPORTANTE PARA DEUS
__________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por sempre me amar.
Terça-feira
Fale baixinho: Enquanto Jesus conversava com os publicanos, ele percebeu que os fariseus e os
mestres da lei estavam pensando que era um absurdo Jesus conversar com pessoas pecadoras.
Continue: Então, Jesus decidiu contar algumas parábolas (histórias) para ensinar grandes lições
para aqueles homens.

Diga: Jesus começou contando sobre a Parábola da Ovelha Perdida.
Conte a parábola: Jesus disse, que certo pastor tinha 100 ovelhas e como era de costume aquele
pastor foi contar as suas ovelhas.
Faça rosto e voz de espanto: Quando ele terminou de contar ele percebeu que só tinha 99 ovelhas
e que uma havia se perdido.

Afirme: Aquele pastor ainda tinha muitas ovelhas, mas ele amava todas, inclusive aquela que
estava perdida.
Fale com rosto e voz de preocupação: O pastor ficou muito preocupado e não parava de pensar
naquela única ovelha.
Ensine sorrindo: Eu e você, somos como aquela ovelha perdida. Somos muito amados pelo nosso
pastor. Por causa de nossos pecados, estávamos separados de nosso bom pastor que é Jesus.
Jesus ama cada um de nós e faz de tudo para estarmos com ele.
Fixando a lição/ A criança repete: Eu sou precioso para Deus.
Atividade: Quantas ovelhas se perderam? Pinte o numeral que representa a quantidade certa.
Depois pinte a ovelha também.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu te agradeço por se preocupar comigo.
Quarta-feira
Fale para criança: Aquele pastor, preocupado, partiu imediatamente em busca da ovelhinha
perdida. Ele procurou, procurou... até que a encontrou!
Fale com voz de surpresa: Você não imagina o que o pastor fez quando a encontrou. Ele não
brigou e nem bateu nela por ter se perdido.
Fale sorrindo: Com muita alegria o pastor esqueceu o seu cansaço, colocou a ovelha nos braços e
a levou para casa.

Diga com alegria: Ao chegar em casa, o pastor convidou os seus amigos e vizinhos para
comemorar, pois havia encontrado a sua ovelha perdida.
Ensine com amor: Assim como aquela ovelha era preciosa para o pastor, você também é precioso
para Jesus que é nosso bom pastor.
Fixando a lição/ A criança repete: Eu sou precioso para Jesus.
Atividade: Cole bolinha de papel no caminho que leva o bom pastor até a ovelha perdida.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ser meu bom pastor.
Quinta-feira
Pergunte: Sabe quem é o nosso bom pastor? Resposta: JESUS.
Afirme: Jesus é esse bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, que somos nós. Esse amor é tão
grande que às vezes não conseguimos entender.
Fale com alegria: Quando você pede perdão por seus pecados e diz para Jesus morar no seu
coração, os anjos fazem uma grande festa no céu por sua causa. Que legal!
Pergunte: Sabe o que um pastor faz?
Explique:

Peça para a criança repetir

Um pastor dá a vida pelas ovelhas.

Jesus é o nosso bom pastor;

Um pastor conhece as suas
ovelhas pelo nome.

Jesus também deu sua vida por mim;
Jesus me conhece pelo meu nome;

Um pastor alimenta e cuida de
suas ovelhas.

A Bíblia diz que: O Senhor é o meu
pastor e nada me faltará;

Um pastor mostra o caminho certo.

Jesus está me guiando;

Um pastor protege.

Jesus está me protegendo.

Fixando a Lição/ A criança repete: Eu sou precioso para Deus.
Atividade: Vamos colorir? Pinte de vermelho o nome do nosso bom pastor.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por não desistir de mim.
Sexta-feira
Fale com voz de suspense: Jesus continua contando outra parábola: Existia uma mulher que
possuía 10 moedas (dracmas). De repente, ela percebe que perdeu uma. Só restaram 9 moedas.

Continue: A mulher acendeu uma candeia (luz), varreu a casa e procurou até encontrar a moeda.
Pois ela sabia que aquela moeda tinha um grande valor.
Fale com alegria: Quando a mulher encontrou a moeda que estava perdida, reuniu suas amigas e
os vizinhos e fez uma festa para se alegrarem com ela.
Ensine a criança: Assim como aquela moeda era valiosa para a mulher, todas as pessoas têm o
mesmo valor para Jesus, não importa quantas pessoas Ele já tem, Ele ainda quer você. As pessoas
são tão preciosas, ao ponto de ele entregar por nós o que ele tinha de mais preciso: Seu filho
Jesus.
Lembra da festa do céu? Se você pedir perdão por seus pecados e entregar sua vida para Jesus
acontece uma grande festa no céu. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que façam parte da
sua família.
Ensine: Jesus ama você e quer você, sua família, seus amigos e todas as pessoas pertinho dele.
Fixando a Lição/ A criança repete: Eu sou precioso para Deus.
Atividade: Pegue a sua Bíblia e leia para a criança:
Lucas 19:10. Em seguida, peça para a criança pintar
as moedas na sequência correta.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu te agradeço por dar a tua vida por mim.

