6ª Semana
Desafio
Nova Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 23 – O ROSTO E ROUPAS DE JESUS BRILHAM COMO O SOL
Nome:__________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ____
Professor: _____________________________________Contato:__________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. (1Tessalonicenses 5:18a – NTLH)
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: 02.08.2020







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: Mateus 16:13-28 a 17:1-13 / Lucas 9:18-36

Segunda-feira
Fale para a criança: Durante três anos que os discípulos estavam
com Jesus, eles aprenderam muito porque viram Jesus fazendo
milagres, ensinando as pessoas e conversando com os fariseus.
Continue: Mas chegou a hora de Jesus conversar com os discípulos e
explicar que ele iria morrer e ressuscitar. Você sabe o que é
ressuscitar?
Explique para a criança: É quando alguém morre e volta a viver.
Jesus perguntou aos discípulos: “Quem vocês acham que eu sou?”.
Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.
Fixando a lição: Jesus é o filho de Deus.
Atividade: Os discípulos sempre estavam
perto de Jesus e aprenderam tudo com ele.
Vamos pintar?

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me ensinar o que é certo.

Terça-feira
Fale para criança: Pedro tinha certeza que Jesus era o filho de Deus, o Salvador enviado por Deus
que todos estavam esperando.
Continue: Mas o que Pedro não sabia era o que Jesus iria fazer para nos salvar.
Diga: Jesus queria ter a certeza que os discípulos sabiam quem ele era de verdade.
Fale sussurrando: Foi a primeira vez que Jesus falou para os discípulos que ele iria sofrer e morrer,
mas explicou que iria ressuscitar (voltar a viver).

Pedro chamou Jesus em um cantinho e disse: “Isso nunca irá acontecer! Você não vai morrer”.
Sabe o que Jesus disse? “Para trás de mim, Satanás!”. Jesus explicou que isso precisava
acontecer e ele sabia que Satanás não queria que as pessoas fossem salvas.
Fixando a lição: Jesus é o filho de Deus.
Atividade: O que Jesus fez para nos salvar? Faça um círculo na resposta certa.

Fale sorrindo: Jesus sofreu, morreu em uma cruz, mas voltou a viver e está cuidando de nós.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para me salvar.
Quarta-feira
Fale para a criança: Dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago
e João para subir no monte e orar com ele.
Faça rosto de admiração: Quando Jesus estava orando, o
seu rosto começou a brilhar como o Sol, suas roupas ficaram
muito brancas e brilhavam como um relâmpago.
Continue: Nesse momento apareceram dois homens
conversando com Jesus
Diga para criança repetir as palavras em negrito: Sabe
quem estava conversando com Jesus? Moisés e Elias.
Fale sorrindo: Eles apareceram com um corpo novo. Como
assim um corpo novo? Amanhã você vai aprender.

Fixando a lição: Jesus é o filho de Deus.
Atividade: O rosto e a roupa de Jesus brilhavam! Cubra os pontos e descubra como Jesus brilhava.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, é muito bom aprender sobre você!
Quinta- feira
Fale para criança: Lembra que Jesus estava orando e de
repente seu rosto ficou branco como o sol? Moisés e Elias
estavam com ele, mas foram falar com Jesus em um novo
corpo.
Fale sorrindo: Quando você morre acreditando que Jesus
é seu Salvador e o seu dono, no céu você vai ter um novo
corpo que não se cansa, não sente dor e nem fica doente.
Que maravilhoso!
Faça rosto de confuso: Pedro estava tão surpreso com
que estava vendo que não sabia o que fazer, então ele
disse para Jesus que ele poderia preparar três barracas para Jesus, Moisés e Elias.
Enquanto Pedro ainda falava: Apareceu de repente uma nuvem brilhante cobriu os discípulos e
eles ficaram com medo. E uma voz saiu daquela nuvem!
Deus disse: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Escute o que ele diz!".
Explique: Deus estava dizendo que devemos aprender e obedecer tudo que Jesus fala.
Fixando a lição: Jesus é o filho de Deus.
Atividade: Os discípulos ouviram a voz de Deus que saiu de uma nuvem. Cole algodão ou um papel
brilhoso para a nuvem ficar bonita.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero te obedecer desde pequeno.

Sexta-Feira
Fale para criança: Depois que os discípulos ouviram a voz de
Deus, eles se ajoelharam com o rosto no chão e ficaram com
medo.
Jesus chegou perto deles e disse: "Levantem-se! Não tenham
medo!".
Diga: Quando os discípulos olharam viram somente Jesus. Moisés
e Elias já tinham sumido.
Afirme: Deus nos ama muito, por isso ele fez um plano: o plano de
Deus era que Jesus morresse no meu e no seu lugar para nos
libertar do pecado.
Fale sorrindo: Logo vamos saber como Jesus cumpriu essa
missão?
Fixando a lição: Jesus é o filho de Deus.
Atividade: Deus nos ama e tinha um plano para nos livrar do pecado. Ele mandou uma pessoa
muito especial para morrer em nosso lugar. Leve o menino até a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pelo teu amor por mim.

