Versículo

MEDITAÇÃO PARA AS CRIANÇAS EM MINISTÉRIO – ATÉ 5 ANOS
Nome:________________________________________ Ministério: _______________________
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
1) Fazer as meditações diariamente até o término do Sonho de
Natal;
2) Memorizar (após decorar os versículos, a criança deve falar
o versículo só de memória para alguém do ministério);
3) Entregar todas as folhas.
4) Se esforçar para cumprir todos os desafios.

PARA MEMORIZAR NESSA
SEMANA

“O conselho da sabedoria é:
Procure obter sabedoria;”
Provérbios 4:7a

Segunda-feira - A sabedoria da repreensão
Leia: A Bíblia diz assim “Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os
sábios.” (Provérbios 15:31)
Diga para a criança: Nessa semana vamos aprender sobre
sabedoria! E o que é sabedoria? Sabedoria é fazer o certo e
aceitar ser corrigido quando estamos errados!
Peça para a criança repetir: Sabedoria é fazer o certo e
aceitar ser corrigido quando estamos errados!
ATIVIDADE – O rei Salomão foi o homem mais sábio de todos
os tempos. Ligue os pontos e monte o rei Salomão.
Fale para a criança: Nossos responsáveis e líderes nos
repreendem quando estamos agindo errado, ou antes de
fazermos algo errado. Eles fazem isso porque querem o nosso
bem.
Leia dando ênfase na palavra em destaque: A Bíblia diz
assim: “O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai,
mas quem acolhe a repreensão revela prudência.”
(Provérbios 15:5)
Explique para a criança: O insensato é uma pessoa sem juízo (isso não é legal
prudente tem sabedoria (isso é legal

). A pessoa

).

Continue: Algumas vezes fazemos coisas sem sabedoria.
Atividade: Peça para a criança responder com as mãos

para sim ou

para não.

A verdadeira sabedoria vem de Deus.
Eu devo temer a Deus e não fazer o mal.
O insensato é uma pessoa sem juízo.
Peça para a criança repetir: Deus dá sabedoria para quem pede.
Diga para a criança: Agora você vai escolher o que vai fazer para colocar em prática o que aprendeu.
Mostre com sua mão qual foi sua decisão. Pode escolher mais de uma opção.
Decido que vou aceitar a
Decido que vou sempre buscar a
sabedoria que vem de Deus.
repreensão dos meus
responsáveis e líderes.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ter domínio sabedoria!

Terça-feira - A sabedoria tem preço
Leia: A Bíblia diz assim “O conselho da sabedoria é: Procure obter sabedoria; use tudo o que
você possui para obter entendimento.” Provérbios 4:7
ATIVIDADE: Leia novamente o versículo acima e faça as perguntas para a criança. Peça para ela
marcar as respostas (ou você pode marcar).
a) Qual o conselho da
sabedoria?
Procure obter sabedoria.
Não seja sábio.
b) O que eu devo fazer para ter
Devo usar tudo o que tenho
entendimento?
Não devo fazer nada.
para ter entendimento.
Explique para a criança: Você sabe quanto custa a sabedoria? (Espere a criança responder). A
sabedoria custa tudo o que você tem. Você deve usar tudo o que você tem para ter a sabedoria.
Continue: Um dia Deus falou com o rei Salomão e perguntou o que ele queria. O rei Salomão podia ter
pedido qualquer coisa e Deus daria para ele.
ATIVIDADE: Ligue a figura que
representa aquilo que o rei Salomão
pediu para Deus.
“Dá-me sabedoria e conhecimento,
para que eu possa liderar esta nação,
pois, quem pode governar este teu
grande povo? 2 Crônicas 1:10”

Fale para a criança: Podemos
aprender outro significado de
sabedoria....
Peça para a criança repetir:
Sabedoria é o conhecimento da
Palavra de Deus, é compreensão das coisas, é saber viver como Deus quer.
Continue: Ninguém consegue sabedoria do nada. É preciso pedir, é preciso buscar. Isso envolve
sacrifícios, dedicação, força de vontade, etc. Ficar parado na vida não vai adiantar nada para você.
ATIVIDADE: Observe o comportamento das crianças e faça (isso é legal
sabedoria, ou faça (isso não é legal
Lili jogou
papel no chão
e não na
lixeira.

) se a criança agiu com

) se a criança não agiu com sabedoria.
Zezé deixou
de assistir
desenho para
decorar seus
versículos.

Ana, mesmo
com vergonha,
convidou Lili
para o Sonho
de Natal.

Diga para a criança: Agora você vai escolher o que vai fazer para ter mais sabedoria. Mostre com sua
mão qual é sua decisão. Pode escolher mais de uma.
Decido que Deus
Decido que a Bíblia será
Decido buscar a sabedoria a
sempre será minha
minha principal fonte de
com tudo o que tenho.
fonte de sabedoria.
sabedoria.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela verdadeira sabedoria.
Quarta-feira - Sabedoria só tem vantagens
Leia: A Bíblia diz assim “A sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro, mas a vantagem
do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui.” Eclesiastes 7:12

Fale para a criança: Vamos ler novamente o versículo de hoje! (você deve ler o versículo em
partes e esperar que ela repita)
Continue: Quem tem sabedoria sempre terá vantagens. Dinheiro é bom? (espere a criança
responder). Ter dinheiro é bom, com ele compramos o que queremos – mas ele pode perder o seu
valor. Mas ter sabedoria é muito melhor – ela não perde o valor nunca!
ATIVIDADE: Observe como as coisas mudam de valor – pinte as moedas.
Quanto
custa
um
ovo?

Antes um ovo custava

Agora um ovo custa

Fale para da criança com ênfase: A sabedoria NUNCA perde o valor!
Explique para a criança: A sabedoria nos dá muitos presentes – ela tem muitos benefícios.
Vamos ler alguns versículos e você vai ligar em cada dedo para ajudar a contar.
Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca
procedem o conhecimento. Pv 2:6
Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Pv 4:6

Saiba que a sabedoria também será boa para a sua
alma. Pv 24:14
Abrace a sabedoria, e ela o honrará. Pv 4:8
Ame a sabedoria, e ela cuidará de você. Pv 4:6

Peça para a criança repetir: A sabedoria tem muitas vantagens!
Fale para a criança: Vamos repetir algumas das vantagens da sabedoria que aprendemos hoje.
(leia cada uma e peça para a criança repetir após sua leitura):
Conhecimento – Proteção – Boa para a alma – Honra – Cuidado.
Diga para a criança: Agora você vai escolher o que vai fazer para dar mais valor para a sabedoria.
Mostre com sua mão qual é sua decisão. Pode ser mais de uma opção.
Decido não ficar
Decido memorizar
chateado quando for
corretamente meus
fazer a meditação.
versículos.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela proteção e segurança da sabedoria.
Quinta-feira - A sabedoria nos dá riquezas!
Leia: A Bíblia diz “A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz
apenas insensatez.” Provérbios 14:24
Peça para a criança repetir: Deus dá sabedoria!
Explique para a criança: Essa riqueza não é só dinheiro. E, quando a Bíblia fala em riquezas, vai
muito além disso.
ATIVIDADE 1: Pinte os tipos de riqueza que podemos ter com a sabedoria. (A criança deve pintar
toas as figuras.)
Dinheiro

Inteligência

Saúde

Família e amigos

Fale para a criança: A riqueza principal é a riqueza celestial!
Explique para a criança: Se você precisa de sabedoria, é só pedir de Deus, pois ele é a fonte da
sabedoria. Veja o que diz Tiago 1:5 “Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele a dará
porque é generoso e dá com bondade a todos.”
ATIVIDADE 2: Leia para a criança cada passo e peça para ela repetir e pintar. Passos para quem
tem falta de sabedoria.

Deus dá livremente,
de boa vontade.

Pedir sem duvidar.
Pedir para Deus.

Pedir com fé.
Diga para a criança: Agora você vai escolher o que vai fazer para ser mais parecido com Jesus.
Mostre com sua mão. Pode ser mais de uma opção.
Vou pedir sabedoria de Deus.

Decido ter a riqueza da inteligência – vou
estudar dando o meu melhor.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me dá sabedoria para viver e te agradar.
Sexta-feira – O sábio e o tolo
Leia: A Bíblia diz assim “A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara
é para as costas daquele que não tem juízo.” Provérbios 10:13
Explique para a criança: Hoje vamos aprender sobre duas pessoas – o sábio e o tolo. Aproveite
para verificar qual dos dois parece mais com você.
ATIVIDADE: Leia o versículo para a criança e peça que ela pinte a figura correspondente. Depois ela
deve pintar a terceira coluna de acordo com o comportamento que ela tem (sábio ou tolo).
O TOLO
O SÁBIO
Como você tem se
comportado?
“A pessoa sábia diz
palavras de sabedoria,”
Pv 10:13a
Fala coisas boas.
“o tolo só diz
bobagens.” Pv 15:2 b
“O tolo despreza a
instrução de seu pai.”
Pv 15:5

Desobedece aos pais.

Diga para a criança: Agora você vai escolher o que vai fazer para ser mais parecido sábio e menos
tolo. Mostre com sua mão. Pode ser mais de uma opção.
Vou ouvir a instrução.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser sábio.

Decido não falar bobagens.

