Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 27 – JESUS SOFRE NO JARDIM (GETSÊMANI)
Nome:________________________________________________ Turma no Nova Infantil:______
Professor: _____________________________________________Contato:__________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
[Jesus]...foi obediente até à morte, e morte de cruz! (Filipenses 2:8b)
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: 30.08.2020
 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 26:36-45 / Lucas 22:39-46
______________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para criança repetir as palavras em negrito: Depois da
última ceia, Jesus e os discípulos foram para o Monte das
Oliveiras e lá tinha um jardim chamado Getsêmani.
Continue: Já era noite, Jesus saiu para orar e chamou Pedro,
Tiago e João para ir junto com ele. Enquanto os outros discípulos
ficaram esperando eles voltarem.
Diga com emoção: Estava chegando a hora do plano de Deus
ser cumprido: Jesus ia ser morto por amor a você, a mim e as
pessoas do mundo inteiro.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Continue: Jesus sabia que iria sofrer e estava muito triste.
Afirme: Jesus era Deus e também era homem, por isso ele sentia tudo que nós sentimos: alegria,
tristeza, medo e dor. Essa semana vamos saber como tudo aconteceu.
Atividade (Segure na mão da criança e ajude a desenhar): Pinte Jesus orando e desenhe o
jardim com flores e árvores.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para mim.

Terça-feira
Fale para criança: Jesus já sabia que ia sofrer e morrer, mas ele
não iria desistir, pois essa era sua grande missão.
Jesus orando disse: “Pai glorifica o seu nome”.
Voz de suspense: Quando Jesus disse isso uma voz do céu
disse: "Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente".
Explique: Essa voz era de Deus falando para Jesus que ele iria
mostrar novamente seu amor e poder para as pessoas.
Diga: Jesus estava triste e pediu para Pedro, Tiago e João
orarem junto com ele.
Continue: Jesus estava assim porque ele sabia que morrer na
cruz era muito ruim, mas por amor a mim e a você ele não iria
desistir. Ele iria cumprir o plano de Deus.
Fixando a lição (fale apontando para criança): Jesus nunca
Desiste de você! Diga para criança repetir: Jesus nunca desiste de mim!
Atividade: Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Quantos discípulos foram orar com ele?
Pinte de verde a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me amar tanto.
Quarta-feira
Fale para a criança: No jardim do Getsêmani, Jesus ficou um pouco longe dos discípulos, pois
queria falar com Deus sozinho.
Continue: Ele se ajoelhou, colocou seu rosto no chão mostrando respeito a Deus e orou : “Meu Pai,
se possível, afasta de mim este sofrimento; mas não seja como eu quero e sim como tu queres”.
Explique para a criança: Nessa oração, Jesus estava falando que queria fazer a vontade de Deus.
Se tivesse outro jeito de nossos pecados serem perdoados e voltar para perto de Deus, ele não teria
dado seu filho para morrer na cruz.

Continue: Mas não tinha outro jeito, somente com a morte de Jesus nossos pecados seriam
perdoados. Somente com a morte de Jesus na cruz poderíamos voltar para perto de Deus.

Fale com amor: O coração de Jesus estava muito acelerado, ele estava triste com tudo que iria
acontecer. Então Deus mandou um anjo para acalmar Jesus e dar coragem para cumprir sua
missão.
Fale assustado: Jesus orou tão forte que estava suando gotas de sangue que caiam no chão.
Atividade: Leve o anjo até Jesus para acalmar seu coração.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por morrer no meu lugar.
Quinta-feira
Fale para criança: Jesus orou dizendo que queria fazer a vontade
de Deus, mesmo com muito sofrimento.
Continue: Quando voltou para encontrar os discípulos, eles
estavam dormindo.
Fale como se estivesse lembrando: Pedro tinha falado que se
fosse preciso morreria por Jesus. Ele não conseguiu nem ficar
acordado para orar com Jesus, quanto mais morrer por ele.
Continue: Jesus pegou os discípulos dormindo três vezes. Ele
disse: “Vocês ainda dormem e descansam”?
Diga com curiosidade: O que será que vai acontecer? Amanhã
você vai saber.
Atividade: Jesus chamou os discípulos três vezes e o que eles
estavam fazendo? Circule a figura certa.

Pescando

Dormindo

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu te amo!
Sexta-Feira
Fale para criança: Chegou a hora (Tome um susto)! Jesus seria entregue
nas mãos dos pecadores.
Continue: O discípulo que traiu Jesus, Judas Iscariotes, estava chegando.
E Jesus disse: “Quem deseja me matar está vindo com ele”.

Andando

Pergunte: Você acha que Jesus reclamou ou lutou contra aqueles homens?
Responda: Não! Por amor e obediência a Deus, ele se entregou em silêncio e sem reclamar para
morrer por nós.

Fixando a lição (Fale apontando para a criança): Jesus nunca desiste de você! Diga para
criança repetir: Jesus nunca desiste de mim!
Fale sorrindo: Jesus morreu na cruz em nosso lugar, mas ele não vai ficar morto por muito tempo.
Você vai saber tudo o que aconteceu nas próximas semanas.
Atividade: Ligue até Jesus o discípulo que o traiu.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por não desistir de mim.

