Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 24 – JESUS RESSUSCITA LÁZARO
Nome:________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: __________________________________________Contato:_____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. (João 11:25a).
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: 16.08.2020
 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: João 11:1-44
________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Existia um homem chamado Lázaro,
ele tinha duas irmãs: Marta e Maria. Eles moravam na
cidade de Betânia.
Continue: Lázaro estava muito doente e suas irmãs
mandaram uma mensagem para Jesus: "Senhor, aquele a
quem você ama está doente".
Diga: Quando recebeu o recado Jesus disse que a doença
de Lázaro era para mostrar que Deus é muito poderoso e
por isso ele não iria morrer.
Continue: Jesus amava muito Lázaro, Marta e Maria, mas
mesmo assim ele ficou mais dois dias onde estava, porque era o que Deus queria que ele fizesse.
Atividade: Pinte a cena de Marta, Lázaro e Maria.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser obediente como Jesus.

Terça-feira
Fale para criança: Depois de dois dias, Jesus decidiu voltar para Judéia, mas os discípulos não
queriam que ele voltasse, porque Jesus quase foi apedrejado
naquela cidade.
Fale sorrindo: Mas Jesus obedecia à vontade de Deus.
Faça rosto de tristeza: Lázaro piorou da sua doença e
morreu. Que triste!
Em seguida, Jesus disse: “Nosso amigo Lázaro adormeceu,
vou até lá para acordá-lo”.
Faça rosto de confuso: Os discípulos pensaram que Lázaro
estava dormindo, mas Jesus queria dizer que ele tinha
morrido.
Jesus explicou para os discípulos: "Lázaro morreu, que bom que eu não estava lá, porque agora
vocês irão ver o poder de Deus e crer”.
Diga: Se Jesus estivesse perto de Lázaro, ele teria curado sua doença como já fez com muitas
pessoas, mas agora Jesus queria mostrar que Deus poderia ressuscitar os mortos.
Fixando a lição: Jesus tem poder sobre a morte.
Atividade: Jesus quis voltar para Betânia. O que ele queria fazer lá? Ligue até a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei que o senhor é poderoso.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro
já tinha morrido fazia quatro dias.
Continue: Quando Marta soube que Jesus estava chegando,
ela correu para se encontrar com o mestre.
Marta disse para Jesus: “Senhor se estivesse aqui meu irmão
não teria morrido”.
Diga com entusiasmo: Marta mostrou que acreditava no
poder de Jesus, ela tinha fé.
Fale com alegria: Jesus respondeu que na hora certa Lázaro iria voltar a viver.

Explique: Jesus disse isso porque ele é a fonte da vida: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele
que crê em mim, ainda que morra, viverá”.
Jesus perguntou para Marta: Você acredita nisso? Marta respondeu: SIM!
Fixando a lição: Jesus tem poder sobre a morte.
Atividade: Jesus estava chegando a Betânia e Marta saiu correndo. Leve Marta até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu acredito em ti.
Quinta-feira
Fale para criança: Marta voltou para sua casa e disse para Maria que Jesus estava em Betânia.
Maria correu até Jesus.
Maria encontrou Jesus e falou: “Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido”.
Jesus perguntou: Onde está o corpo de Lázaro?
Maria respondeu: Eles os levaram até o sepulcro.
Explique: Sepulcro é uma caverna onde colocavam o corpo das pessoas mortas.

Continue: Jesus chorou! Mas não porque Lázaro estava morto, mas um choro de tristeza porque as
pessoas não tinha fé.
Diga: Jesus foi ao lugar onde estava o corpo de Lázaro e pediu para tirarem a pedra do sepulcro.
Marta disse: Faz quatro dias que meu irmão morreu e já cheira mal.
Jesus fala para todos: Quem crer verá o poder de Deus, pois vocês verão um milagre.

Atividade: Circule o lugar onde colocaram o corpo de Lázaro.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você é forte e poderoso!
Sexta-Feira
Fale para criança: Jesus ia fazer mais um milagre, mas
ele queria que as pessoas soubessem que tudo aquilo
acontecia porque Deus é poderoso.
Continue: Então, ele orou agradecendo por Deus sempre
ouvir as orações dele.
Jesus chamou Lázaro pelo nome: Lázaro venha para
fora!
Faça rosto de espanto e pergunte: Sabe o que
aconteceu? Lázaro saiu do túmulo VIVO!
Jesus disse: Tire as faixas dele e deixem-no ir.
Diga: Muitas pessoas que estavam lá e viram esse milagre acreditaram que Jesus era o filho de
Deus, outras ficaram com raiva e foram contar tudo aos fariseus.
Continue: Quando os fariseus ficaram sabendo fizeram uma reunião e decidiram que iriam matar
Jesus.
Fixando a Lição: Jesus tem poder sobre a morte.
Atividade: Jesus ressuscitou Lázaro! Cole papel nas faixas de Lázaro.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por mais uma semana de meditação!

