Meditação – Infantil 3

SEMANA 27 – JESUS SOFRE NO JARDIM (GETSEMANI)
Nome: _____________________________________________ Turma 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)
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 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 26:36-45 / Lucas 22:39-46 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois de ter feito a última ceia com os discípulos, Jesus foi para o monte das
Oliveiras, onde havia um jardim chamado Getsêmani (Peça para a criança repetir o nome)
Curiosidade: Esse nome Getsêmani significa prensa de azeite. Era um lugar onde prensavam e
esmagavam as azeitonas. (Mostre a figura abaixo)

Continuando: Já era noite e Jesus pediu para os seus discípulos sentarem enquanto iria orar. Ele
levou Pedro, Tiago e João.
Fale com rosto triste: Deus já estava com o plano traçado. Jesus estava com muita agonia no
coração porque sabia o que estava para acontecer.
Ensine olhando para criança: Jesus era totalmente Deus, mas também era totalmente homem, ele
tinha emoções como nós: alegria, tristeza, medo, dor.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Atividade: Escreva na linha abaixo o nome do jardim onde Jesus foi orar.

GETSÊMANI
______________________________________________________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para me salvar.

Terça-feira
Diga para a criança: Jesus falou para os seus discípulos Pedro,
Tiago e João que uma tristeza profunda tinha invadido o seu
coração e, por isso, pediu para que eles orassem com ele.
Diga: Ele sabia do peso que estava sobre ele: "Agora meu
coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora?
Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica
o teu nome!" Então veio uma voz do céu: "Eu já o glorifiquei e o
glorificarei novamente" (Jo 12:27-28).
Fale com rosto triste: Jesus sabia o que estava para acontecer,
ou seja, ele iria sofrer muito e morrer por causa dos nossos
pecados.
Continue: Então, Jesus se afastou dos discípulos e começou a
conversar com Deus naquele momento tão difícil.
Explique: Deus é Santo e não aceita o pecado e, como Jesus
iria levar nossos pecados, Deus teria que se separar de Jesus
por um tempo.
Sabe o que Jesus disse na sua oração? Ele disse que não queria sofrer daquele jeito e se separar
de Deus, mas por obediência e por amor a todos nós ele iria cumprir a sua grande missão, porque
não havia outra maneira de nos unir a Deus novamente.
Fale com tristeza: Ali naquele lugar de esmagar azeitonas, Jesus estava com sua alma esmagada
(Is 53:10-11). Um homem comum teria desistido! Mas ele não! Ele foi cumprir sua missão.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Atividade: Responda as perguntas ligando à resposta certa. (Deixe a criança apontar a resposta)
1. Onde Jesus estava orando?

2. Quem estava com Jesus?

3. Onde Jesus iria morrer?
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu te agradeço por não ter desistido de mim.
Quarta-feira
Fale com o rosto triste: Jesus andou mais adiante no jardim, para abrir seu coração com mais
liberdade diante do Pai. Ele ajoelhou-se com o rosto em terra em uma atitude de respeito, adoração,
tristeza e então orou.
Jesus disse: “Meu Pai, se for possível afasta de mim este sofrimento; mas que não seja a minha
vontade, e sim a tua vontade”.

Nisto algo muito importante é revelado: Se houvesse outra forma das pessoas serem perdoadas
dos seus pecados e voltar para perto de Deus, Ele não teria entregado o seu filho para tão grande
sofrimento.
Explique para a criança: Não havia outra maneira, somente Jesus é o caminho para as pessoas
chegarem perto de Deus. Só Jesus poderia morrer em nosso lugar.
Diga com alegria: Então apareceu um anjo (Mostre a figura na página anterior) que veio do céu
para fortalecer Jesus para que ele não desanimasse. Era uma batalha espiritual!
Fale com tristeza: Nessa hora o seu coração batia muito rápido. Ele estava muito triste. Ele orou
tão forte que seu suor caia no chão e eram como gotas de sangue.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Atividade: Jesus é o único caminho para chegarmos a Deus. Leve a criança até Jesus:

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me amar tanto.
Quinta-feira
Fale para a criança: Jesus perguntou de Deus se poderia afastá-lo
do sofrimento que estava próximo de acontecer.
Explique olhando nos olhos da criança: Quando Jesus perguntou
Isso, ele não estava com raiva de Deus. Na verdade, o seu desejo
era fazer a vontade do Pai, porque logo depois ele disse: "Não seja
como eu quero, mas como tu queres".
Continue: Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo.
Algumas horas antes Pedro havia falado que nunca o abandonaria
e até morreria por ele. Todos falaram que dariam a sua vida por
Jesus.
Fale com tristeza: Mas eles não conseguiam nem orar e acabaram
dormindo, quanto mais morrer por Jesus.
Jesus ensinou algo importante: "Vigiem e orem para que não
caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca".
Ensine: Ele estava dizendo que devemos orar e fugir do pecado, porque podemos fazer coisas
erradas.

Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Atividade: Jesus estava pronto para fazer a vontade de Deus, mas seu coração estava triste. Pinte
a figura que mostra o que ele fez:

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero ser igual a ti!
Sexta-feira
Fale para criança: Por três vezes, Jesus encontrou os discípulos dormindo.
Ele os acordou. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês ainda
dormem e descansam?”
Jesus lhes disse: Chegou a hora! Eis que o Filho do homem está sendo
entregue nas mãos de pecadores.
Fale com voz de suspense: Então de repente, o traidor, Judas Iscariotes,
estava chegando. Jesus disse: “Quem deseja me matar está vindo com ele”.

Diga para a criança: Jesus já sentia todo o sofrimento. Ele sabia que seria torturado e morto.
Continue: Por amor e obediência a Deus, Jesus se entregou em silêncio e sem reclamar. Chegou a
hora de Jesus morrer em nosso lugar!
Fale: Mas ele sabia que somente dessa forma, nós poderíamos ser salvos. Nós teríamos uma
chance para voltarmos para Deus.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca desiste de você!
Atividade: Escreva no quadro qual o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a sempre lembrar do teu amor!

