Meditação – Infantil 3

SEMANA 25 – JESUS CHEGA COMO UM REI
Nome: _____________________________________________ Turma Nova Infantil: ___________
Professor: ______________________________________Contato: _________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Disse Jesus: "O meu Reino não é deste mundo”. (João 18:36a)
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 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 Mateus 21:1, Lucas 19:29, João 12:12 (Sua
leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Já estava perto da última semana de Jesus na terra. Ele já tinha mostrado
para todas as pessoas que era o Messias tão esperado.
Fale mostrando as passagens na Bíblia:
 O Messias seria da família do rei Davi (2 Samuel 7:12-13).
 O Messias nasceria de uma mulher virgem (Isaías 7:14a).
 O Messias nasceria em Belém (Miquéias 5:2).
 O Messias cresceria na Galileia (Isaías 9:1-2).
Fale: Desta vez mais uma profecia estava para ser cumprida.
Continue: Jesus estava a caminho de Jerusalém e faltavam seis
dias para a Páscoa.
Explique: A Páscoa era uma festa em que o povo de Israel comemorava a saída do Egito. Muitas
pessoas viajavam para Jerusalém muitos dias antes de comemorar a festa da Páscoa. A cidade
ficava lotada.
Atividade: Pinte Jesus, o nosso Rei, a caminho de Jerusalém:

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

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 devolverá. Sorria: Você lembra que Jesus 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 e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta
(Zacarias 9:9).
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus é nosso Rei eterno!
Atividade: Cole barbante ou outro material para fazer o rabinho do jumento que está faltando.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre cumprir o que fala.
Quarta-feira
Fale para a criança: O Rei dos reis de toda a terra, não veio escoltado
por guardas e montados em lindos cavalos. Ele veio humilde montado
em um jumentinho.
Explique: Ele sim é Rei, mas seu reino é outro, Jesus disse: “O meu
reino não é deste mundo”
Ensine para a criança: Estamos vivendo nesse mundo de passagem.
Deus está preparando um lindo lugar para nós no Céu.
Olhe para criança e explique: Não precisamos ficar preocupados em
ter muitas coisas nessa terra!
Explique com o rosto triste: Existem pessoas que só querem saber de ganhar muito dinheiro, ter
casa grande, muitos carros... e esquecem de Deus. Você pode ter essas coisas, mas deve amar
mais a Jesus do que as coisas deste mundo.

Fixando a lição/ A criança repete: Jesus é o nosso Rei eterno!
Atividade: Jesus chegou de forma humilde em Jerusalém. Circule onde ele estava montado.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, muito obrigado por estar preparando um lugar para nós.
Quinta-feira
Fale para a criança: Os discípulos pegaram o jumentinho,
colocaram seus mantos sobre ele e Jesus montou.
Leia com Alegria: A multidão ficou muito agitada e feliz,
colocaram seus mantos no caminho, outros pegaram
ramos de palmeiras e espalharam pelo chão.
Fale em tom alto: A multidão que ia adiante gritava:
"Hosana ao Filho de Davi!" "Bendito é o que vem em
nome do Senhor!”. "Hosana nas alturas!”.
Pergunte: Vocês se lembram de Davi, que derrotou o
gigante Golias? Ele se tornou um grande rei de Israel.
Quando o povo chamou Jesus de filho de Davi, eles estavam dizendo que ele era rei também.
Explique para a criança: Hosana significava para os judeus: Salve-nos agora!
Ensine: Muitas pessoas reconheceram Jesus como o rei. Poucas vezes o povo reconheceu a glória
de Jesus neste mundo.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus é nosso Rei eterno!
Fale com tristeza: Mas essas mesmas pessoas que chamaram Jesus de rei, mais tarde iriam tirar
Jesus do seu coração e iriam gritar para matá-lo.
Atividade: Jesus é o nosso Rei. Pinte Jesus chegando em um jumentinho.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ser meu Salvador e Rei.
vador!

Sexta-feira
Fale baixinho: Os fariseus vendo aquilo pediram para Jesus mandar a multidão calar a boca.
Fale sorrindo: Jesus disse: "Se eles se calarem, as pedras clamarão".
Jesus estava dizendo: Eu sou Rei não porque eles estão falando, mas por que Eu realmente sou!
Sim, Jesus é o Rei dos reis!

Ensine a criança: Todos estavam glorificando a Jesus, porque realmente Ele é Rei. Você sabia que
todo príncipe e princesa tem um rei como pai? E o príncipe guerreiro e princesa Nova Infantil tem um
Rei chamado Jesus.
Fale sorrindo: Nosso reino é eterno, JESUS É O NOSSO REI ETERNO! Nas próximas semanas
vamos aprender o que nosso Rei Jesus fez por amor a cada um de nós.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus é nosso Rei eterno!
Atividade: Encontre os 7 erros nas figuras abaixo.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, Tu és o meu Rei.

