Meditação – Infantil 3

SEMANA 36 – A VIDA DE PAULO
Nome:_______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
[Deus] deseja que todos os homens sejam salvos. (1 Timóteo 2:4a)
Data para falar o versículo: 08.11.2020
 Para a criança fazer essa meditação ela precisará 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 sua leitura: Atos 9:1-22.
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: A igreja cresceu e continuava a ser
perseguida. Um desses perseguidores se chamava Saulo, que
detestava a igreja e levava para a prisão homens e mulheres
que seguiam Jesus.
Ensine: Mas Jesus falou que seus seguidores teriam muitos
problemas e seriam perseguidos.
Continue com a história: Saulo conhecia muito sobre a Bíblia,
pois seus pais eram fariseus e desde criança ele foi ensinado a
ser igual aos seus pais. No judaísmo, as crianças ensinadas
para serem fariseus eram mais inteligentes do que as outras crianças da sua idade.
Diga: Saulo acreditava em Deus, mas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, por isso tinha
raiva dos discípulos. Para Saulo, Jesus era uma mentira, que era um homem comum que tinha
morrido na cruz e continuava morto.
Conte: Certa vez, Saulo foi pedir autorização do sumo sacerdote para ir até as sinagogas de
Damasco para poder prender os seguidores de Jesus e levá-los para Jerusalém. O sumo sacerdote
autorizou a ida de Paulo e alguns homens para Damasco.
Atividade: Leve Paulo até o
sacerdote.

Oração- Leia e a criança repete: Jesus, eu quero te seguir desde criança

Terça-feira
Diga para a criança: Enquanto viajava pela estrada uma luz bem forte brilhou ao redor de Saulo.
Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: “Saulo, Saulo, por que você me persegue?"
Saulo então pergunta: “Quem és tu Senhor?” A voz responde: “Eu sou Jesus a quem você persegue!”
Fale sorrindo: Naquele momento Saulo viu Jesus vivo e verdadeiro bem na sua frente.

Conte: Os homens que acompanhavam Saulo estavam assustados e somente ouviram a voz, mas
não viram ninguém.
Continue: Então Jesus ordenou que Saulo fosse para Damasco, mas quando ele se levantou do
chão e abriu os olhos, não conseguiu enxergar nada, pois havia ficado cego por causa da luz.
Finalize: Foi preciso que os homens que estavam com ele o guiasse até Damasco. Durante três
dias Saulo permaneceu cego e também não comeu e nem bebeu nada. Ele estava muito fraco.
Atividade: Relacione a coluna da esquerda, que mostra o que aconteceu com Saulo quando a luz
ficou sobre ele, com a coluna da direita que mostra quantos dias Saulo ficou naquela situação.
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Oração - Leia e a criança repete: Jesus, tu és um Deus verdadeiro e vivo.
Quarta-feira
Fale para a criança: Em Damasco morava um homem chamado Ananias. Certo dia, Ananias teve
uma visão do Senhor o chamando: Ananias! Ele respondeu: Aqui estou, Senhor!
O Senhor lhe disse: Vá até a casa de Judas, e procure um homem chamado Saulo. Ele está orando.

Faça rosto de medo: Ananias ficou com muito medo porque ele já sabia as coisas terríveis que
Saulo tinha feito com os seguidores de Jesus.
Mas Deus disse: Vá! E Deus falou a missão da vida de Saulo (Atos 9.15): Este homem foi
escolhido para levar o meu nome para os gentios (Aqueles que não são judeus) e seus reis, e
perante o povo de Israel.

Explique para a criança: Deus queria usar a vida de Saulo para que ele espalhasse o evangelho
por todo o mundo e para que as pessoas conhecessem a Jesus e fossem salvas. Não somente os
judeus, mas também todas as pessoas: africanos, italianos, gregos, japoneses, brasileiros...
Fixando a lição: Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas!
Então Ananias obedeceu, foi até a casa, colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o
Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a
ver e seja cheio do Espírito Santo" (At 9:17).
Atividade: Quando Ananias chegou até a casa de Judas, o que Paulo estava fazendo? Circule a
resposta certa.
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Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a ser obediente mesmo nos momentos difíceis.
Quinta-feira
Fale para criança: Quando Ananias terminou a oração,
imediatamente algo parecido como escamas caíram dos olhos
de Saulo e ele voltou a ver novamente.
Diga: Depois disso, Saulo levantou e foi batizado. Em seguida ele
se alimentou e recuperou as forças.
Continue: Jesus mudou o nome de Saulo que passou a se
chamar Paulo. Ele se tornou um servo fiel de Jesus. Ele ainda
permaneceu alguns dias com os cristãos de Damasco e logo
começou a ensinar para as pessoas que Jesus é o Filho de
Deus.
Fixando a lição: Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas!

Faça rosto de surpresa: Todos que ouviam Paulo ficavam
surpresos, porque sabiam que ele tinha ido para Damasco
para prender os cristãos.
Atividade: Cole no rosto de Paulo alguns grãos de arroz para
representar as escamas que caíram dos seus olhos.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que a tua Palavra é a verdade.
Sexta-feira
Fale para a criança: Depois disso, Paulo viajou para muitos
lugares pregando o evangelho e muitas pessoas entregaram
suas vidas para Jesus ser o Senhor e Salvador.
Continue: A vida de Paulo foi muito difícil: Paulo foi preso,
açoitado e apedrejado, passou fome, sede e frio, mas não
desistiu e conseguiu cumprir sua missão.
Diga: Ele escreveu muitos livros da Bíblia (13 cartas) e se
tornou um grande homem para que a igreja crescesse muito
mais.
Fale com convicção: Deus usou a vida de Paulo para que muitas pessoas conhecessem a Jesus e
fossem salvas. Hoje Deus quer usar você para que muitas pessoas também sejam salvas.
Fale sorrindo: Desde o dia que Cristo subiu aos céus até hoje, Jesus continua cuidando da sua
igreja (eu e você) e prometeu: Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu
estiver. (João 14:3b).
Fixando a lição: Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas!
Atividade: Paulo ensinou sobre Jesus para muitas pessoas. E você? Deus quer que você faça o
mesmo. Faça um desenho de você falando de Jesus para as pessoas. Escolha duas pessoas que
precisam conhecer a Jesus e faça um desenho bem legal!.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu te agradeço por tudo o que aprendi este ano!

