Meditação - Infantil 1 e 2

SEMANA 25 - JESUS CHEGA COMO REI
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: Mateus 21:1, Lucas 19:29, João12:12
___________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Jesus estava a caminho de Jerusalém e
seu trabalho aqui na terra já estava terminando.
Continue: Jesus já tinha mostrado para as pessoas que ele era
o Messias, o Filho de Deus que todos esperavam.
Diga: Faltavam seis dias para a Páscoa, que era uma festa
muito importante, pois o povo de Israel comemorava a saída do
Egito na época de Moisés.
Continue: Muitas pessoas iam para Jerusalém para comemorar
a Páscoa e a cidade ficava cheia de gente.
Atividade: Jesus fez muitos milagres e ajudou muitas pessoas.
Circule as figuras que mostram algumas coisas que Jesus fez aqui na terra.

Curou dez leprosos

Multiplicou Pães e Peixes

Ressuscitou Lázaro
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por vir ao mundo mostrar o seu amor!

Terça-feira
Fale para criança: Antes de ir para Jerusalém, Jesus parou na cidade de Betânia para jantar na
casa de seu amigo Lázaro e suas irmãs.
Continue: No dia seguinte, Jesus seguiu sua viagem para Jerusalém. As pessoas que estavam lá
para comemorar a páscoa ficaram sabendo que Jesus estava chegando.
Jesus chamou dois discípulos e disse: "Vão ao povoado que fica perto da cidade e lá vocês vão
encontrar uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado que ninguém nunca montou.
Desamarrem-nos e tragam-nos para mim".

Jesus continuou: Se alguém perguntar alguma coisa diga que o Senhor vai precisar do jumentinho
e depois devolve.
Sorria: Você lembra que foi Jesus quem criou todas as coisas? Então ele é o dono de tudo!
Explique para a criança: Isso aconteceu porque Deus já tinha falado que Jesus iria entrar em
Jerusalém: justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta.
(Zacarias 9:9)
Fixando a lição: Não esqueça que Jesus é nosso Rei eterno!
Atividade: Cole barbante ou lã para fazer o rabo do jumentinho.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter criado todas as coisas.

Quarta-feira
Fale para a criança: Jesus, o Rei dos reis, rei de toda terra, não
entrou em Jerusalém em lindos carros ou cavalos, ele veio em um
jumentinho, porque ele era humilde.
Fale sorrindo: Jesus é o nosso verdadeiro Rei, mas o seu reino não
é aqui na terra e sim no céu onde ele está preparando uma casa para
mim e para você.
Diga para criança olhar para você: Por isso você deve ficar feliz
com o que tem. Deve trabalhar, mas não deve esquecer de Deus.
Continue: Não precisa se preocupar em ter casa grande e carros
bonitos, porque nossa verdadeira casa é no céu.
Fixando a lição: Jesus é nosso Rei eterno!
Atividade: O Rei Jesus chegou a Jerusalém montado em um jumento ou na moto? Marque um X na
resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, Obrigado por cuidar de tudo para mim!
Quinta-feira
Fale para criança: Depois que os discípulos pegaram o
jumentinho, colocaram mantos sobre ele e Jesus montou.
Fale sorrindo: As pessoas estavam tão felizes que também
colocaram folhas de árvore e panos no caminho onde Jesus
iria passar.
Diga com alegria: Quando Jesus chegou a Jerusalém, as
pessoas ficaram agitadas, pois o Rei estava passando.
Elas gritavam: "Hosana ao Filho de Davi!" "Bendito é o que
vem em nome do Senhor!". "Hosana nas alturas!".
Atividade: Pinte nosso Rei Jesus entrando em Jerusalém.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, você é meu Rei.
Sexta-Feira
Fale para criança: As pessoas gritavam porque reconheceram
Jesus como rei, mas os fariseus não gostaram do que estava
acontecendo.
Continue: Então os fariseus pediram para Jesus brigar com as
pessoas e mandar pararem de gritar.
Jesus disse: "Se eles se calarem, as pedras clamarão".
Faça rosto de dúvida e explique: Jesus disse isso porque ele
era rei de verdade, mesmo que aquelas pessoas ficassem
caladas.
Pergunte: Você sabia que o pai de todo príncipe e princesa é
um rei? O príncipe guerreiro e a princesa Nova Infantil tem um
rei.
Você sabe quem é? (Deixe a criança responder): É JESUS!
Fixando a lição: JESUS É O NOSSO REI ETERNO!
Atividade: Todo rei tem uma coroa. Use sua criatividade para deixar a coroa bem bonita.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que tu és o Filho de Deus.

