1ª Semana
Palavra Fest

Meditação – Infantil 3

SEMANA 2 – CRIAÇÃO - PARTE 2
Nome:_______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Atenção NOVA INFANTIL: O Palavra Fest 2021 está começando!
Durante as próximas 3 semanas, você terá o desafio de decorar vários versículos do livro de Apocalipse.

A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará o prêmio
final do Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá!
Nesta primeira semana você irá memorizar: Apocalipse 2:7, 2:11 e 2:17b.

 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. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
 Para sua leitura: Gênesis 1: 1:26 – 2:25
________________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale com entusiasmo: Deus, o nosso grande herói,
pela sua Palavra havia criado muitas coisas
maravilhosas. Mas ainda faltava algo muito especial.
Fale para a criança: Vamos ler Gênesis 1:26 (Leia
para criança). Nesse versículo Deus disse: “Vou fazer o
homem parecido comigo”.
Fale sorrindo: Então com suas próprias mãos e com
todo carinho, Deus fez o homem. Sabe como?
No 6° dia da criação: O Senhor pegou barro, o pó da
terra e formou o corpo do homem, depois cabeça,
braços e pernas e depois soprou no nariz do homem e
ele começou a respirar.
Continue: Deus não precisa de nada, mas sabe por
que ele criou o homem? Porque Deus é amor!
Fale baixinho: Para amar você precisa ter alguém e foi
por isso Deus criou o homem e criou você. Ele te ama
tanto que colocou você dentro da barriga de sua mãe
para que você estivesse aqui hoje.
Fixando a lição/A criança repete: Deus me criou de

uma forma especial. Ele me ama!
Atividade: Cubra com lápis em volta dos pontos
tracejados e depois pinte a maravilhosa criação de
Deus:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me amar e me criar de uma forma especial.

Terça-feira
Fale para a criança: Deus ama você mais do que qualquer outra coisa na criação! Você é a parte
mais especial de tudo o Deus criou no mundo!
Mostre a Bíblia: Vamos ler Malaquias 1:2a (Mostre para criança). Nesse versículo Deus diz: “Eu
sempre os amei, diz o Senhor! ”
Continue: Deus quer que você saiba que ele te criou. Deus sonhou com você. Ele planejou cada
parte do seu corpo.
Fixando a lição/A criança repete: Deus me criou de uma forma especial. Ele me ama!
Fale com entusiasmo: Depois que Deus criou o homem (Adão) ele decidiu criar a mulher. Ainda no
6º Dia. Sabe como Deus criou a mulher? Ele fez Adão dormir e tirou um osso, uma de suas costelas
e dela criou a mulher chamada Eva.

Fale para a criança: Deus criou Homem e Mulher. Adão e Eva. Esse foi o primeiro casal e o
primeiro casamento. Deus trabalhou para que tudo fosse criado com perfeição.
No 7º Dia: Ele achou muito bom o que tinha feito. E no sétimo dia ele descansou. Mas essa palavra
quer dizer que Deus havia terminado toda a sua grande criação, pois Deus não fica cansado!
ATIVIDADE: Deus criou o primeiro casal no 6º dia. Leve Adão até Eva desenhando corações.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter me criado!
Quarta-feira
Fale para a criança: Adão e Eva tinham tudo que precisavam.
Deus não esqueceu nenhum detalhe na sua criação.
Diga com alegria: Deus tinha dado muitos presentes para Adão e
Eva: o Jardim, os alimentos, as plantas, os animais e o melhor de
tudo: Todos os dias Deus visitava os dois no jardim.
Continue: Deus deu mais um presente para Adão e Eva: o Livre
Arbítrio.
Você sabe o que é livre arbítrio? (Deixe-a tentar responder e
depois explique). Livre Arbítrio é quando Deus deixar você escolher
o que vai fazer.

Fale sorrindo: Deus quer coisas boas para você, ele nunca vai te obrigar, mas o que você decide
fazer pode acontecer algo de bom ou de ruim com você.
Diga com firmeza: Adão e Eva deveriam querer obedecer a Deus não por obrigação, mas por amor,
por livre escolha. Nosso Deus te ama e espera que você o obedeça.
Fixando a lição/A criança repete: Deus me criou de uma forma especial. Ele me ama!
Atividade: Desenhe o que Deus deixou de presente para Adão e Eva.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque eu tenho tudo o que preciso.
Quinta-feira
Fale para a criança: Deus colocou bem no meio do
jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento
do bem e do mal.
Explique: Deus explicou para Adão e Eva que eles
poderiam comer a fruta de qualquer árvore do
jardim. Deus criou para nós muitos tipos de frutas
bonitas e saborosas como manga, banana, goiaba,
morango e muitas outras.
Fale baixinho: Mas Deus proibiu o casal de comer
somente de uma: A árvore do conhecimento do
bem e do mal.
Fale com tristeza: As consequências disso seriam
muito sérias, levaria o casal para a morte. Essa
morte seria a separação eterna de Deus, o seu Criador.
Continue: Deus sabia que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, iriam
achar que sabiam de tudo, e deixariam de confiar nele e se achariam melhor que Deus.
Afirme: Deus poderia ter colocado a árvore em qualquer lugar, mas escolheu colocar no meio do
jardim, para que todos os dias Adão e Eva passassem em frente e decidissem não comer do fruto e
continuar obedecendo a Deus.
Fixando a lição/A criança repete: Deus me criou de uma forma especial. Ele me ama!
Atividade: Recorte o desenho de uma árvore e cole no meio do jardim.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a te obedecer.
Sexta-feira
Fale para a criança: Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden, eles não precisavam de nada. Eles
estavam muito felizes ao lado de Deus. Afinal, eles não ficavam cansados, não tinham medo, nem
vergonha.
Fale baixinho: Mas o diabo, nosso inimigo e inimigo de Deus, não gostou do que estava vendo,
então ele decidiu enganar Eva. Satanás apareceu em forma de serpente para falar com a mulher.
Ele disse assim: “Deus falou que vocês não podiam comer nenhuma fruta do jardim? ”
Eva respondeu: “Não! Deus disse que só não podemos comer da árvore que está no meio do
jardim, porque podemos morrer”.

A serpente falou: “Vocês não vão morrer, quando comerem vocês serão iguais a Deus!” (Tome um
susto) Satanás estava enganando Eva.
Explique: Tudo o que o diabo falava era mentira, mas Eva acreditou no que ele disse, então comeu
o fruto e deu para Adão comer também.
Fale com voz triste: Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso se chama pecado: Pecado é fazer
diferente do que Deus já falou!
Rosto triste: Deus então cumpriu o que tinha falado e expulsou Adão e Eva do jardim. Eles foram
separados de Deus. Depois tiveram vários filhos, esses filhos tiveram outros filhos e o pecado ficou
em todas essas pessoas, até chegar em mim e você.
Faça voz de surpresa: Mas o que será que vai acontecer agora? Vamos descobrir esse ano, por
isso não falte o Nova Infantil.
Atividade: Complete a frase.

Pecado é _____________ diferente do
que ____________ já _____________!
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado pela Bíblia que me ensina como te obedecer!

