Meditação – Infantil 3

SEMANA 24 – JESUS RESSUSCITA LÁZARO
Nome: _____________________________________________ Turma 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).
Data para falar o versículo: 09.08.2020







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 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 João 11:1-44 (Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Em Betânia havia um homem chamado
Lázaro. Ele tinha duas irmãs: Marta e Maria.
Fale com rosto triste: Lázaro estava muito doente e suas
irmãs mandaram um recado a Jesus: “Senhor, aquele a quem
você ama está doente”.
Fale com alegria: Quando Jesus recebeu o recado, disse
que aquela doença não seria para a morte, mas para mostrar
a glória de Deus.
Continue: Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro, mas
Ele ainda ficou mais dois dias onde estava porque essa era a
vontade de Deus.
Fale: Depois de dois dias, Jesus disse que voltaria para a Judéia. Os discípulos lembraram a Jesus
que Ele foi maltratado naquele lugar. Mas Jesus fazia tudo o que era da vontade de Deus.
Atividade: Desenhe Lázaro doente com suas irmãs Marta e Maria.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me ensinar através da Bíblia.

Terça-feira
Fale para a criança: Lázaro estava tão doente que acabou
morrendo.
Continue: Então, Jesus disse aos seus discípulos: “Nosso
amigo Lázaro adormeceu, vou até lá para acordá-lo”.
Diga: Os discípulos pensaram que Lázaro estava apenas
dormindo, então Jesus falou claramente: “Lázaro morreu!
E para o bem de vocês estou contente por não ter estado
lá, para que vocês creiam”.
Explique com entusiasmo: Jesus queria dizer que se Ele
estivesse lá quando Lázaro estava doente, iria curá-lo. Mas
como Lázaro morreu, Jesus iria fazer algo muito maior. Com o poder de Deus, Lázaro iria
ressuscitar! (Voltar a viver).
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus tem poder sobre a morte.
Atividade: Cubra o nome do amigo de Jesus que havia morrido.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que tu és forte e poderoso.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia quatro dias.
Continue: Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo.
Diga: Marta tinha fé em Jesus e sabia que se ele estivesse ali Lázaro não estaria morto.

Explique: Mas eles não entendiam que o que seria feito naquele momento era muito maior que
curar uma doença. O que eles iriam ver é que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Fale: Jesus respondeu que Lázaro voltaria à vida, mas Marta falou que sabia que ele ressuscitaria
quando Jesus transformasse a terra.
Fale com alegria: Jesus deixa bem claro que ele é a fonte da vida: “Eu sou a ressureição e a
vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra viverá”.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus tem poder sobre a morte.

Atividade: Encontre o caminho que leva Marta até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, sei que nada é maior que o senhor.
Quinta-feira
Jesus pergunta para Marta: “Você crê que eu tenho poder sobre a morte?” Ela responde: "Sim,
Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo".
Continue: Marta foi para casa e chamou Maria. Quando soube, Maria saiu depressa para encontrar
Jesus.
Fale com tristeza: Quando Maria encontrou Jesus, ela se ajoelhou aos seus pés, e disse: “Se
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido!”.
Jesus perguntou: Onde está o corpo de Lázaro? Maria Respondeu: “Eles o levaram até o
sepulcro”.
Diga: Jesus chorou. Mas não era um choro de tristeza, afinal Jesus sabia que logo Lázaro iria voltar.

Explique com o rosto triste: Era um choro de ver como o pecado não deixava as pessoas
acreditarem no poder de Deus.
Fale: Jesus pede para rolarem a pedra. Marta avisa que já fazia quatro dias que Lázaro estava
morto e que já devia cheirar mal.
Ensine sorrindo: Jesus diz que quem acreditasse veria a glória de Deus. Todos iriam ver o milagre.
Explique: Jesus não faz milagres para fazer show. Ele faz milagres para que acreditem no poder de
Deus.

Atividade: Pinte somente onde tem a letra H para completar a frase e depois escreva no espaço:
JESUS TEM O PODER SOBRE A ______________ E SOBRE A MORTE.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado pela vida.
Sexta-feira
Fale com alegria: Jesus orou agradecendo ao Pai porque Ele sempre ouvia sua oração. Ele disse
isso para que o povo visse que tudo vinha de Deus.
Continue: Jesus chamou Lázaro pelo nome: “Lázaro, venha para fora!” Mas você lembra que
Lázaro estava morto? Mas quem estava chamando? (Deixe a criança responder) Nosso Jesus que
tem poder sobre a morte.
Fale baixinho: Lázaro não tinha força nenhuma. Seu corpo estava apodrecendo. Que força o fez
levantar? A mesma voz que criou o universo com a Sua palavra.

Ensine a criança: Esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, depois ressuscitou a si mesmo e um
dia vai ressuscitar todos os que morreram acreditando nele como Senhor e Salvador.
Fale sorrindo: Muitas pessoas que estavam ali acreditaram em Jesus, mas outras ficaram com
raiva e foram contar para os fariseus. Depois desse dia, os fariseus decidiram matar Jesus.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus tem poder sobre a morte.
Atividade: Desenhe a outra parte do sepulcro e Lázaro do lado de fora, vivo! Use sua criatividade.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, a minha vida está em tuas mãos.

