4ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 21 – O PEQUENO ZAQUEU
Nome:_____________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: ___________________________________ Contato: ________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. (Salmos 121:2)
Se a sua criança é do Infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 19.07.2020
 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 19:1-10
________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que curou o cego Bartimeu,
Jesus entrou na cidade de Jericó e uma multidão o seguia.
Continue: Em Jericó morava um homem muito rico
chamado Zaqueu. As pessoas da cidade não gostavam
dele, porque roubava o dinheiro do povo.
Diga: Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não tinha amigos e
estava longe de Deus.
Fixando a lição (Fale para criança repetir): Jesus quer
transformar nosso coração.
Atividade: Pinte a cena em que Zaqueu cobrava o dinheiro das pessoas.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por deixar a Bíblia para eu aprender.

Terça-feira
Fale para criança: As pessoas de Jericó ficaram sabendo que Jesus estava na cidade e o povo
queria ver Jesus.
Continue: Zaqueu também queria muito ver Jesus, mas ele era tão baixinho que não conseguia ver
nada com tanta gente a sua frente.
Diga: E como as pessoas não gostavam dele, ninguém quis ajudar Zaqueu.
Então Zaqueu teve uma ideia: Ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore, uma
figueira brava, tudo isso para ver Jesus passar.

Continue: Enquanto Jesus passava, Zaqueu estava olhando de cima da árvore.
Faça rosto de suspense: De repente Jesus chegou perto da árvore onde Zaqueu estava, olhou
para cima e disse: “Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje".
Diga: Mesmo com uma multidão por perto, Jesus escolheu ficar na casa de Zaqueu. O que será que
Zaqueu vai fazer?
Atividade: Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, cole bolinhas verdes na árvore.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me enxergar mesmo eu sendo pequeno.
Quarta-feira
Fale para a criança: Zaqueu ficou surpreso quando Jesus
falou o seu nome e ainda disse que queria ir para casa dele.
Faça rosto de dúvida: Mas como Jesus sabia o nome de
Zaqueu? Resposta: Jesus sabe e vê tudo o que fazemos:
certo ou errado.
Afirme: Jesus sabe o nome de todas as pessoas e sabe o
seu também.

Continue: Quando Jesus conversa com Deus ele fala o seu nome. (Fale o nome da criança)
Diga com entusiasmo: Depois que Jesus chamou Zaqueu, ele desceu rapidamente e recebeu
Jesus com muita alegria em sua casa.
Explique: Zaqueu achava que era ele quem estava procurando por Jesus, mas era Jesus que
estava procurando Zaqueu para que ele fosse salvo.
Fixando a Lição: Jesus quer transformar nosso coração.
Atividade: Zaqueu desceu rapidamente para falar com Jesus. Leve Zaqueu até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que tu me conheces pelo nome.
Quinta- feira
Fale para criança: Todo o povo falou mal de Jesus, porque ele quis ficar na casa de Zaqueu.
E o povo disse: “Jesus se hospedou na casa de um pecador!”.
Diga com ternura: Mas aquele encontro foi planejado por Deus e, assim como Zaqueu, toda
pessoa, criança ou adulto, também pode encontrar Jesus.

Continue: Jesus queria falar do amor de Deus para Zaqueu, para ele abandonar seus pecados.
Diga: Jesus amava Zaqueu e ama você também.
Fixando a lição: Por isso Jesus quer transformar nosso coração.
Atividade: Zaqueu abriu o seu coração para Jesus. Onde Jesus foi com Zaqueu? Circule a resposta
certa.

Na praia

Na casa de Zaqueu

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero te conhecer cada vez mais.

Sexta-Feira
Fale para criança: Aquele encontro com Jesus mudou
Zaqueu.
Continue: Ele entendeu que precisava de Salvação. Sabe o
que ele fez?
Diga com alegria: Ele deu metade do dinheiro dele para os
pobres e devolveu muito mais do que tinha roubado.
Continue: Deixou de ser ladrão e virou um homem generoso.
Conclua afirmando: Assim como Jesus transformou o
coração de Zaqueu, ele quer transformar o nosso coração .
Atividade: Jesus mudou a vida de Zaqueu ele também quer mudar a sua vida. Jesus quer morar no
seu coração. Cole ou desenhe Jesus dentro do coração.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, transforma o meu coração para te agradar.

