Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 1 – CRIAÇÃO – PARTE 1
Nome da Criança: _____________________________________ Turma no Nova Infantil: _______
Versículo para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. (Gênesis 1: 31a - NTLH)
Se a sua criança tem 2 anos o versículo não será exigido, será opcional. Mas não deixe de ensinar!







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. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 1:1-25 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale sorrindo e com muito entusiasmo: Este ano iremos conhecer muitos
heróis. E estes heróis não são de mentira como aqueles que aparecem na
televisão.
Continue com alegria: Eles são de verdade porque escritos na Bíblia. E hoje vou
falar para você o maior e mais poderoso de todos os heróis: DEUS. Vamos
aprender tudo sobre Ele estudando a Bíblia.
Sabe como Deus criou o mundo e tudo o que existe? Ele falava e as coisas
apareciam. Deus é organizado e gosta de trabalho.
Fale sorrindo: Vamos descobrir o que Deus criou no primeiro dia?
No 1º Dia (Faça o número 1 com o dedo): Deus criou o universo, mas a terra
estava toda escura. Então ele criou a luz. Deus separou a luz do escuro.
Fale sorrindo: Deus chamou a luz de Dia e o escuro de Noite! Esse foi o primeiro
dia!
Fixando a Lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Cole bolinha de papel branco no dia e papel preto na noite:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te conhecer.

Terça-feira
Fale para criança: Deus gosta do trabalho. Durante sete dias ele criou tudo que
existe.
No 2º Dia (Faça o número 2 com dedo): Deus criou o céu e separou as águas
da parte de baixo e o céu em cima. Esse foi o segundo dia!
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Cole algodão na nuvem e cubra de lápis azul a água:

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado porque tenho água para beber e tomar banho.
Quarta-feira
Fale para a criança: Deus não parou de trabalhar e continuou a criar
muitas coisas.
No 3º Dia (Faça o número 3 com dedo): Deus juntou a água em um
lugar e fez aparecer a terra.
Continue: Nesse dia ele criou também as plantas, as frutas e verduras.
Que delícia! Deus criou esses alimentos pensando em nós.
Fale sorrindo: Deus viu que estava ficando bom. Esse foi o terceiro dia!
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Vamos pintar o que Deus criou no 3º dia.

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Deus pelas frutas e verduras!

Quinta-feira
No 4º Dia (Faça o número 4 com dedo): Deus falou para aparecer no céu o sol, a lua e as estrelas.
Faça rosto de surpresa: O sol aparece de dia e a lua e as estrela a noite. Esse foi o quarto dia!

Fale para a criança: A terra estava ficando linda com árvores, flores, frutas, o sol, lua e estrelas.
Deus continuou trabalhando.
No 5º Dia (Faça o número 5 com dedo): Deus falou para aparecer animais nas águas e no céu.
Fale sorrindo: Ele criou os peixes e os pássaros. Esse foi o quinto dia!
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Cole figura do que Deus criou no 4º e 5º dia.

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Senhor por criar os animais!
Sexta-Feira
No 6º Dia (Faça o número 6 com dedo): Deus criou os
animais que vivem na terra, grandes e pequenos como leão,
elefante, gato, cachorro e muito mais.
Afirme: Deus é muito Poderoso! Ele falou e tudo foi criado
na terra. Mas ainda faltava algo muito especial que você vai
saber na próxima semana!
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS
CRIOU É BOM!
Atividade: Vamos circular o que Deus criou no sexto dia:

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado porque começou o Nova Infantil!

