Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 35 – FILIPE E O ETÍOPE
Nome:________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ___________________________________Contato:_____________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Não há nada que se possa esconder de Deus. (Hebreus 4:13a – NTLH)
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: 01.11.2020
 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: Atos 8:26-40
___________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale com alegria: Os discípulos continuavam falando sobre
Jesus para as pessoas e a igreja crescia cada vez mais.
Faça rosto de triste: Mas tinha pessoas que não queriam
acreditar em Jesus, por isso elas batiam e machucavam os
discípulos.
Diga: Quando você fala do amor de Jesus, algumas
pessoas não gostam e ficam com raiva.
Sabe porquê? Porque nós temos um inimigo, o Diabo, e
ele não quer que as pessoas conheçam Jesus e faz tudo
para atrapalhar.
Fale com convicção: Mesmo assim, os seguidores de Jesus não desistiram e foram se espalhando
por todos os lugares.
Fixando a lição: Deus quer que eu
fale de Jesus em todos os lugares.
Atividade: A Palavra de Deus se
espalhou por todo mundo e chegou no
Brasil! Pinte a bandeira.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor me ajuda a falar de Jesus para as pessoas.

Terça-feira
Fale para a criança: Existia um homem chamado Filipe, ele não era um dos doze apóstolos, mas
era um seguidor de Jesus Cristo.
Continue: Filipe foi para Samaria falar do amor de Jesus e muitas pessoas prestaram atenção ao
que ele estava falando.
Um anjo do Senhor apareceu e falou a Filipe: “Levante-se e vai para o caminho que desce de
Jerusalém para Gaza, que está deserta”.

Faça rosto de dúvida: Que pedido estranho! No deserto passava poucas pessoas, para quem
Filipe iria falar do amor de Cristo? Mas Filipe obedeceu.
Ensine: As vezes não entendemos algumas coisas que Deus manda fazermos, mas Deus sempre
sabe o que faz e por isso devemos obedecê-lo mesmo sem entender.
Finalize: O que será que vai acontecer com Filipe no deserto? Amanhã você vai saber!
Atividade: Leve Filipe pelo caminho deserto.

Oração - Leia e a criança repete: Deus quero te obedecer em todos os momentos.
Quarta-feira
Fale para a criança: No caminho do deserto, Filipe viu um
homem que estava voltando para o seu país.
Continue: A Bíblia não diz qual é o nome desse homem,
mas fala que era uma pessoa que queria muito conhecer a
Deus, porque era de um lugar longe.
Diga: Esse homem tinha ido para Jerusalém adorar a Deus e
voltava para casa por um caminho deserto
Conte: Em certo momento, o homem etíope, estava sentado
em sua carruagem lendo a Palavra de Deus, o livro do
profeta chamado Isaías.

Finalize: O Espírito Santo falou para Filipe ficar perto da carruagem e segui-la. Será que Filipe
conseguirá? Medite amanhã.
Atividade: Cole ou desenhe uma carruagem.

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado pela Bíblia.
Quinta-feira
Comece: Filipe correu e ouviu o homem lendo um versículo do livro do profeta Isaias: “Ele foi levado
como ovelha para o matadouro... (Is 53:7-8).”
Fale: O homem etíope era curioso e gostava de estudar a Bíblia. Ele queria entender o que estava
lendo.
Filipe chegou perto da carruagem e perguntou: “O senhor entende o que está lendo?” Ele
respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim, ele convidou Filipe para
subir na carruagem e sentar ao seu lado.

O homem perguntou a Filipe: "Por favor, me explique esse versículo. Então Filipe falou de Jesus
para ele.
Fixando a lição: Deus quer que eu fale de Jesus em todos os lugares.
Atividade: Circule o livro em que você aprende sobre o amor de Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me dá sabedoria para aprender a tua Palavra.
Sexta-feira
Fale para a criança: Filipe explicou a boa notícia sobre Jesus para o homem etíope. Ele acreditou e
quis que Jesus fosse o dono da vida dele.
Diga: Assim que o homem etíope aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador, ele viu um lugar que
tinha água e pediu para Filipe batiza-lo.
Filipe perguntou: "Você acredita em Jesus de todo o coração? O Etíope confirmou: "Eu acredito que
Jesus Cristo é o Filho de Deus". Os dois entram na água, e ali Filipe o batizou.
Conclua: Depois disso, o Espírito Santo levou Filipe embora dali e ele apareceu em outra cidade,
onde ele continuou falando do amor de Jesus para as pessoas.
Fixando a lição/A criança repete: Deus quer que eu fale de Jesus em todos os lugares.

Atividade: Marque (X) no lugar onde todo domingo ensina sobre Jesus para você.
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Oração - Leia e a criança repete: Senhor obrigado pela minha igreja e pelo Nova Infantil.

