Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 37 – JESUS VAI VOLTAR! CÉU, UM LUGAR ESPETACULAR!
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)
Se sua criança é do infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 15.11.2020






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: Livro de Apocalipse

___________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para criança: Deus nos deu a Bíblia para aprendermos tudo sobre ele,
inclusive nos ensina cada detalhe do que irá acontecer na sua volta.
Continue: Mas tem algo que Deus não falou: QUANDO tudo isso irá
acontecer. Mas devemos estar prontos para esse momento.
Fale com entusiasmo: Presta atenção no que irá acontecer
quando Jesus voltar:





Jesus foi para o céu nas nuvens e ele também
voltará nas nuvens;
Jesus vai voltar para nos buscar e isso se chama
arrebatamento;
Jesus nos dará um corpo novo;
E as pessoas que já morreram e que entregaram sua vida para Jesus quando
estavam vivas, irão ressuscitar (viver de novo).

Finalize: Uau! Quantas coisas legais! Amanhã você
vai descobrir o que Deus mandou alguém muito
especial escrever para que as pessoas estejam
prontas para a volta de Jesus.
Atividade: Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado pelo teu amor por mim.

Terça-feira
Fale para a criança: João, um dos doze apóstolos, já estava bem velhinho e morava em uma ilha
chamada Patmos.
Continue: Mas João morava lá porque estava preso. Isso mesmo, a ilha de Patmos era uma prisão
onde os líderes religiosos colocaram João para que ele não falasse de Jesus para as pessoas.
Pergunte: Você acha que ficar preso calaria alguém de falar do amor de Jesus? Responda: Claro
que não!

Diga: Por isso Deus falou para João escrever um livro chamado Apocalipse.
Conclua perguntando: Como foi que ele escreveu esse livro? Você saberá amanhã!
Atividade: Cole ou desenhe a Bíblia.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado pela Bíblia
Quarta-feira
Fale para a criança: Certo dia, João estava sozinho na ilha de
Patmos quando de repente Jesus apareceu na frente dele.
Relembre: Jesus apareceu com um corpo novo, igual quando subiu
aos céus.
Continue: Ele era muito brilhante, seus olhos eram como chama de
fogo, sua voz como o som de muitas águas.
Jesus disse: “Vou revelar umas coisas incríveis para você sobre o que
vai acontecer depois que eu voltar. Escreva tudo isso para que as
pessoas possam ler e ficar esperando esse momento com muita
alegria”.

Conte: Então Jesus mostrou para João algo muito lindo, como se João estivesse sonhando. Mas ele
estava acordado e o que ele viu era de verdade.
Termine: Jesus falou para João que muitas coisas legais irão acontecer. E uma delas é que o nosso
inimigo, o diabo será derrotado.
Atividade: Jesus disse para João escrever um livro. Para que ele fez isso? Marque a resposta certa.

(

) Ler e esperar com alegria

( ) Ler e ficar com medo

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, estou te esperando com alegria você voltar.
Quinta-feira
Fale para criança: Deus vai fazer tudo novo. Um novo céu e uma nova terra e sua capital será chamada
de Nova Jerusalém.
Diga: A Nova Jerusalém será toda feita de ouro puro e transparente igual vidro. Também não terá
sol, porque o brilho de Jesus iluminará toda a cidade.
Continue: Não haverá noite e não terá mais pecado.
Conte: Tudo será mudado: os rios, as florestas, as montanhas, tudo ficará novo e muito mais bonito.
Fale com alegria: No céu não vai ter choro, tristeza, morte, dor, fome e nem guerra.
E o melhor de tudo: Jesus estará com a gente para sempre.
Fixando a lição: Deus preparou para nós um lugar espetacular!

Atividade: Ligue corretamente:

Choro, tristeza e dor

Tudo mudado e mais bonito
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu confio em Ti em todos os momentos.
Sexta-feira
Explique para a criança: Não sabemos o dia e a hora, mas
sabemos que Jesus vai voltar e não vai demorar para isso
acontecer.
Fale: Enquanto isso, vamos fugir do pecado, ser obedientes a
Deus e nos preparar para quando Jesus aparecer nas nuvens,
porque o mundo inteiro vai ver.
O Espírito e o Nova Infantil dizem: Vem! E todo aquele que
ouvir diga: Vem! (Ap 22:17).
Vamos falar todos juntos? JESUS, VOLTA LOGO!
JESUS diz: "Sim, venho em breve!
Fixando a lição/A criança repete: Jesus estará com a gente para sempre.
Atividade: Cubra a frase.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus volta logo! Estou te esperando!

