3ª Semana
Palavra Fest

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 4 – NOÉ (DILÚVIO)
Nome: ______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Atenção NOVA INFANTIL: Palavra Fest 2021!
Chegamos na última semana do 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 terceira semana você irá memorizar: Apocalipse 3:5 a e 3:21.

)
Data para falar o versículo: enviar vídeo para o líder de G.A do responsável







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 a 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 7:10 a 9:17 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Uau a arca ficou pronta! Noé construiu do
jeito que Deus tinha falado para ele.
Continue: Além disso, Noé separou os alimentos, cuidou de
tudo e ainda avisava as pessoas para se arrependerem dos
seus pecados porque Deus ia enviar uma chuva muito forte.
Faça rosto de tristeza: Mas as pessoas só riam de Noé e não
acreditaram nele. Deus ama as pessoas e quer que elas
deixem seus pecados e sejam obedientes.
Diga: Deus enviou os animais para entrar na arca de forma
organizada e cada casal de animal tinha o seu lugar na arca.
Continue: Estava chegando o grande dia,
Noé, sua família e os animais entraram na
arca 7 (sete) dias antes da chuva
começar, enquanto isso as pessoas
ficavam rindo do lado de fora achando que
Noé estava louco.
Finalize: Depois de 7 (sete) dias, o
próprio Deus fechou a porta da arca. Deus
mostrou que estava cuidado de Noé, sua
família e os animais.
Atividade: Com ajuda de um adulto, ligue
os pontos e ajude Noé a terminar a arca.
Depois pinte.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim.
Terça-feira
Fale para a criança: Entraram na arca 8 (oito) pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos – Sem, Cam e
Jafé e as esposas deles.
Diga: E começou a chover muito forte e todos ficaram assustados porque nunca tinha chovido
antes.
Continue: Deus enviou chuva do céu e abriu a terra para sair a água que tinha debaixo dela e
assim a água que vinha de muitos lugares começou a cobrir toda a terra.

Faça voz de suspense: As pessoas que ficaram rindo de Noé ficaram com muito medo porque não
acreditaram que isso iria acontecer. Choveu durante 40 dias e 40 noite sem parar.
Fixando a lição/A criança repete: Deus sempre cumpre suas promessas.
Atividade: Cole papel azul nas gotas de chuva
do Dilúvio.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu acredito na Bíblia!
Quarta-feira
Fale para a criança: Era tanta água que não existia nenhum lugar seco,
até as montanhas mais altas foram cobertas pelas águas do diluvio.
Conte: Todos que ficaram fora da arca morreram. Nem a girafa que tem
um pescoço longo podia respirar, nem o leopardo que é muito rápido
conseguiu fugir e nem o melhor atleta tinha força contra a água.
Ensine: Deus não fica feliz com a morte de ninguém, o dilúvio deixou o
coração de Deu muito triste. Mas Deus é santo, não gosta do mau. Ele
precisava destruir todo o mal que estava na terra. E todas as pessoas que
ficaram do lado mal também morreram.
Continue com a história: Depois de 40 dias a chuva parou e as águas de
que saiam da terra também. E Deus mandou em vento para as águas começarem a baixar.

Fale sorrindo: Somente depois de 8 meses a arca parou em uma montanha chamada ARARATE.
Atividade: Leve a arca de Noé pelo caminho até o monte Ararate.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre ficar ao teu lado.
Quinta-feira
Fale para a criança: As águas continuaram a baixar até aparecer o topo das montanhas.
Continue: Para saber se a terra já tinha aparecido, Noé soltou um pássaro, mas o corvo ficou dando
voltas porque não tinha onde parar. Depois soltou um a pomba que não encontrou lugar para colocar
os pés.
Diga: Depois de sete dias, Noé soltou novamente a pomba e desta vez ela voltou com uma folhinha
no bico. Então esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba, que não voltou mais.

Fale com alegria: Noé entendeu que a terra seca já tinha aparecido e assim poderia sair da arca
com sua família e os animais.
Conte com entusiasmo: Mas eles só saíram da arca quando Deus disse: SAIAM!
Atividade: Circule o animal que Noé soltou e voltou com uma folhinha no bico.

SAPO

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ensine a esperar.

POMBA

Sexta-Feira
Conte para a criança: Agora Noé e sua família precisavam cuidar da terra, plantar e construir tudo
de novo.
Diga: Deus fez uma aliança com Noé, sua família e todas as pessoas. Deus disse que nunca mais
iria destruir a terra com água
Continue: E para ninguém esquecer do que Deus tinha prometido, ele colocou no céu um sinal: o
Arco-Íris.

Fale: Toda vez que você olhar para o céu e ver um arco-íris, lembre-se de que Deus nunca mais vai
destruir a terra com água. Porque Deus sempre cumpre suas promessas.
Conclua: A família de Noé começou a crescer muito e encheu a terra de novo. Eles entenderam
que Deus sempre cumpre as suas promessas.
Atividade: Pinte bem bonito o arco-íris.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu acredito no que tu falas.

