Meditação – Infantil 3

SEMANA 1 – CRIAÇÃO - PARTE 1
Nome da Criança: _____________________________________ Turma no Nova Infantil: _______
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Por meio da sua palavra, o SENHOR fez os céus; pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as
estrelas. (Salmos 33:6 - NTLH)
 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 para a criança: Vamos ler Salmos 90:2 (Pausa). Nesse
versículo diz que Deus sempre existiu. Ninguém precisou cria-lo.
Ele é nosso grande herói. Ele tem tanto poder que ninguém pode
destruí-lo.
Fale sorrindo: Deus quer que todas as pessoas saibam quem ele
é. Vamos ver o que diz o primeiro versículo da Bíblia? (Leia com a
criança Gênesis 1:1) “No princípio Deus” ...Mostrando que ele
sempre existiu.
Continue: Deus quer que você conheça tudo o que ele fez e tudo
o que ele pode fazer. Você descobre isso estudando a Bíblia.
Diga: Deus deixa bem claro o que fez: “criou os céus e a terra”.
Fale baixinho: Sabe como Deus criou todas as coisas? (Responda com alegria) Pela Palavra!
Deus falava e as coisas eram criadas.
Afirme: Deus é dono de tudo e dono de todo o conhecimento. Na Bíblia, a sua Palavra diz que
ninguém tem ideia de como Deus sabe das coisas (Salmos 147:5b). Ele é muito inteligente.
Fixando a lição/A criança repete: Vamos aprender que – TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Cole bolinas de papel no nome de quem criou todas as coisas.

Oração- Leia e a criança repete: Deus obrigado por tudo o que você criou!

Terça-feira
Fale para a criança: Deus é o Criador de tudo que existe. Ele é muito organizado e
pensou em cada detalhe. Criou tudo o que existe no mundo pensando nas pessoas
(você e eu).
Fale com entusiasmo: Deus é organizado! Ele criou tudo no tempo certo.
No 1º Dia (Faça o número 1 com o dedo): Deus criou os céus, mas não esse que
podemos ver todos os dias, o céu que Deus criou no primeiro dia foi o lugar onde os
anjos vivem, o “céu celestial”!
 Ele também criou neste dia o universo, mas a terra era sem forma e vazia, e
tudo estava escuro.
 Então Deus falou: Apareça a Luz! E tudo ficou claro. Mas essa luz era especial. Porque era a
luz que vinha de Deus (1 Jo 1:5). Ele chamou a luz de dia e o escuro de noite. Esse foi o
primeiro dia!
No 2º Dia (faça o número 2 com o dedo): Deus continuou seu incrível
trabalho e neste dia Ele criou o firmamento! O firmamento é o céu que
podemos ver todos os dias, onde ficam as nuvens.
Fale para a criança: Mas não foi só isso que Deus criou no segundo dia!
Ele separou as águas (rios e oceanos) na parte de baixo e o céu na parte
de cima. Esse foi o segundo dia! E Deus gostou muito do que criou!
Fixando a Lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É
BOM!
ATIVIDADE: Desenhe e pinte o que Deus fez no 2º Dia.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter criado tudo de forma organizada!
Quarta-feira
Fale para a criança: O nosso Deus pensou em cada detalhe, ele queria
o melhor para nós! Tudo que Ele criou é muito bom!
No 3º Dia (faça o número 3 com o dedo): Ele juntou as águas e
chamou de mares e rios e fez aparecer a terra. Criou ainda, todas as
plantas e árvores que dão frutos.
Diga com alegria: Deus, antes mesmo de criar todas as pessoas já
pensava em nós. Ele sabia que a gente iria precisar comer, por isso ele
fez as frutas, as verduras, os legumes e as frutas para ficarmos fortes e
bonitos.
Fale baixinho: A terra era verde e cheia de plantas. Tudo estava ficando cada vez melhor. Deus
continuou criando muitas coisas legais.
No 4º Dia (faça o número 4 com o dedo): Deus falou para aparecer o sol, a lua e as estrelas. O sol
para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite.

Fale sorrindo: Deus sabe o nome de cada estrela e sabe o nosso nome também. Ele olha lá do céu
e diz: “Olha como o (fale o nome da criança) está me obedecendo”.
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Leve a criança até os astros que Deus criou colando barbante.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter criado o sol, a lua e as estrelas.
Quinta-feira
No 5º Dia (faça o número 5 com o dedo): Deus falou para aparecer os animais que vivem na água:
peixes, arraias, baleias e todos os animais que ficam escondidos no fundo do mar. Também criou
todas as aves e pássaros como águia, beija-flor, urubu e arara.
Fale sorrindo: Tudo estava ficando lindo e perfeito. Deus estava gostando de tudo. As aves voando
e os peixes nadando.
No 6º Dia (faça o número 6 com o dedo): Deus criou os animais que vivem na terra: cavalo, leão,
girafa e muitos outros. Animais grandes e pequenos. Deus disse para que os animais multiplicassem
e enchessem a terra e as águas.

Continue: Deus colocou vida em todos os lugares: água, terra e ar.
Explique: Tudo que Deus criou é bom! Todo o alimento a alface, cebola, tomate... e todos os
animais, inclusive, aquela barata, a aranha e o rato que você tem medo, e até acha nojento. Eles
foram criados por Deus.
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!

Atividade: Recorte figuras do que Deus criou no 5º e 6º e cole no quadro abaixo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado por ter criado todos os animais.
Sexta-feira
Fale com convicção: Deus criou tudo que existe no mundo e disse
que nós devemos cuidar do planeta.
Ensine: Sabe como você pode cuidar do planeta? Não jogando lixo nas
ruas, nos rios e gramas. Todo lixo deve ser jogado no lixo.
Fale sorrindo: Assim você vai mostrar para Deus que ama tudo o que
ele criou e que cuida muito bem.
Fale sorrindo: Deus gosta de trabalho! Ele gostou de todo o Seu
trabalho. Ele quer que a gente trabalhe também.
Ensine: Você também pode trabalhar arrumando sua cama, organizando
seus brinquedos, guardando as panelas, ajudando sua família. Deus ama
trabalho e não gosta de preguiça.
Fale com entusiasmo: Deus criou tudo isso em 6 dias, mas não parou
por aí. Ainda faltava algo muito especial. Que você vai descobrir na
próxima semana.
Fixando a lição/A criança repete: TUDO O QUE DEUS CRIOU É BOM!
Atividade: Vamos colorir o que Deus criou nos primeiros 6 dias?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter criado tudo!

