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SEMANA 28 – JESUS É PRESO E JULGADO
Nome: _____________________________________________ Turma Nova Infantil: ___________
Professor: ______________________________________Contato: _________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Ele [Jesus] nunca pecou, nunca disse uma mentira. (1 Pedro 2:22 – Viva)
Data para falar o versículo: 13.09.2020






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 26:47 a 27:56 / Marcos 14:43 a 15:41
Lucas 22:47 a 23:49 / João 18:1 a 19:30 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Já era noite e Jesus estava com os
discípulos no jardim do Getsêmani. Depois de muita angústia
pelo que iria acontecer, Jesus estava pronto para cumprir sua
missão.
Continue: Os discípulos estavam com tanto sono que não
conseguiram ficar orando. Jesus disse para levantarem pois
tinha chegado a sua hora.
Fale com rosto assustado: Jesus olha e vê Judas Iscariotes
e uma multidão armadas com espadas e varas. Esses homens
haviam sido enviados pelos chefes dos sacerdotes e líderes
religiosos.
Jesus saiu e perguntou: “A quem vocês estão procurando?” Eles responderam: “Jesus de
Nazaré!”.
Jesus disse: “Sou eu!” (Fale sussurrando) A Bíblia diz que eles deram uns passos para trás e
caíram por terra (João 18:6).
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira.
Atividade: Vamos escrever o nome de Jesus?

JESUS
______________________________________________________________________________

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

Terça-feira
Diga para a criança: A multidão armada não sabia quem era Jesus, mas Judas Iscariotes, sim. Ele
viu todos os ensinamentos, curas e milagres, mesmo assim resolveu trair Jesus por dinheiro.
Prossiga: O discípulo traidor havia combinado um sinal com os homens armados, ele disse: “Aquele
a quem eu cumprimentar com um beijo, vocês podem prendê-lo”.
Diga, com voz e rosto triste: Assim que Judas Iscariotes beijou Jesus, os homens armados se
aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam.

Continue: Quando Pedro viu isso acontecer, pegou a sua espada e cortou a orelha de um servo do
sumo sacerdote, chamado Malco. Como era o nome do servo? Malco.
Então, Jesus disse: Pedro guarde a espada! Isso não é necessário, pois se, nesse momento eu
pedisse ajuda de Deus, meu Pai, imediatamente ele mandaria milhares de anjos para me proteger.
Fale com um leve sorriso: Mesmo nesse momento tão difícil, sabe o que Jesus fez? Ele tocou na
orelha de Malco e o curou. (Mostre a figura acima)
Comente: As pessoas estavam tão cegas pelo pecado que não conseguiram enxergar que Jesus
era verdadeiramente o Filho de Deus.
Explique: Tudo estava acontecendo exatamente como estava escrito na Palavra de Deus. Ninguém
estava tirando a vida de Jesus, ele é quem estava dando a sua própria vida por amor a todos nós.
Atividade: Escreva no quadro a primeira letra de cada figura e descubra o nome do discípulo que
traiu Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade.
Quarta-feira
Fale para a criança: Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Eram os mesmos
discípulos que falaram que morreriam por ele. Os guardas prenderam e amarraram Jesus.
Explique: Os sacerdotes fizeram de tudo para prender Jesus e crucificar um homem inocente.
Então levaram Jesus para Caifás, o chefe dos sacerdotes.

Fale baixinho: Caifás e os outros procuraram alguma
coisa de errado em Jesus para condená-lo à morte,
mas não encontraram nada.
Fale para criança repetir: Por quê? Jesus nunca
pecou, nunca disse uma mentira. Ninguém nunca
encontraria nada de errado em Jesus.
Caifás então perguntou: Tu és o Cristo o Filho do
Deus Bendito? “Sou” disse Jesus. Caifás ficou
horrorizado com o que ouviu e rasgou suas roupas.
Fale com tristeza: Então os líderes religiosos
cuspiram em Jesus, taparam seus olhos e bateram
muito nele. Eles decidiram que Jesus tinha que morrer
porque havia dito que era o Filho de Deus.
Diga: Mas, somente o governador chamado Pilatos
podia mandar matar uma pessoa. Então eles levaram
Jesus para Pilatos.
Atividade: Pinte a cena de Jesus sendo levado até
Pilatos.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por suportar todo esse sofrimento por nós.
Quinta-feira
Fale para a criança: Pedro esperava no pátio do lugar onde Jesus
estava preso. A moça que tinha aberto o portão perguntou se ele
era um dos discípulos de Jesus.
Fale com rosto triste: Pedro respondeu: Não sou. Depois outra
serva perguntou e ele jurou e negou outra vez.
Diga: As pessoas diziam que a forma que Pedro falava mostrava
que ele era seguidor de Cristo. Desta vez, ele se amaldiçoou e
jurou que não conhecia Jesus.
Voz de suspense: Então, o galo cantou. Pedro lembrou o que Jesus tinha dito: “Antes que o galo
cante hoje, me negarás, três vezes”. Pedro saiu e chorou muito.
Fale para a criança: Jesus chegou ao palácio do governador.
Pilatos perguntou: “Você é o rei dos judeus?” Jesus disse:
“Você está dizendo”. Pilatos disse aos judeus: Não encontro
motivo para matar este homem.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus nunca pecou e
nunca disse uma mentira.
Fale com tristeza: Mas o povo queria que Jesus morresse.
Pilatos disse: Devo libertar um prisioneiro na Páscoa. Querem
que eu solte Jesus o 'rei dos judeus' ou Barrabás, um assassino?
O povo gritou: Não queremos Jesus! Queremos Barrabás!
Pilatos perguntou a multidão: “O que farei então com Jesus
chamado Cristo?". Todos responderam: Crucifica-o!

Fale com rosto triste: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou bater em Jesus e o entregou para ser
morto, crucificado.
Explique: Todo esse tempo do julgamento, Jesus não se defendeu, não se explicou, não reclamou,
não ficou desesperado, não ficou com raiva, ele ficou calado.
Atividade: Escreva ao lado o nome do discípulo que negou Jesus três vezes.

TIAGO / PEDRO / JOÃO
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por me amar tanto.
Sexta-feira
Pergunte e deixe-a responder: Lembra de quem traiu Jesus? Judas Iscariotes. Quando ele soube
que Jesus tinha sido condenado, foi tomado de um sentimento de culpa, devolveu aos sacerdotes o
dinheiro que havia recebido para trair Jesus e depois se matou.
Fale com tom triste: Os soldados romanos:
 Tiraram as suas vestes e puseram nele um manto vermelho
 Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça
 Puseram uma vara em sua mão direita
 Ajoelharam-se diante dele
 Zombavam: Salve, rei dos judeus!
 Cuspiram nele
 Tiraram a vara e batiam-lhe com ela na cabeça
 Levaram para crucificá-lo.
Diga para a criança: Jesus entregou a sua vida
por mim e por você! Diga para Criança repetir:
Jesus entregou a sua vida por mim!
Fale sorrindo: Por amor e obediência a Deus Jesus
se entregou em silêncio e sem reclamar. Jesus foi
obediente até o fim. A qualquer momento Jesus
poderia sair daquela situação, mas Ele escolheu
morrer. Não havia outra forma para pagar nossos
pecados. Por amor, Jesus entregou a sua vida.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus nunca pecou, nunca disse uma mentira.
Atividade: Cole papel vermelho nos corações que mostram que Jesus morreu por amor:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter enviado Jesus para me salvar.

