Meditação – Infantil 3

Versículo

SEMANA 7 – ISAQUE
Nome:__________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: ________________________________________ Contato: ________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. (Salmos 19:14a)
Data para falar o versículo: 18.04.2021






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 você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 24:1-67 / 25:19-26 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Quando Isaque era adolescente, Deus
testou a fé de Abraão, mas agora Isaque cresceu e se tornou
um homem.
Continue: Muito tempo passou e sua mãe Sara havia morrido.
Isaque estava solteiro e tinha 40 anos. Mas para cumprir a
promessa de Deus de que a família de Abraão seria muito
grande, ele precisava casar e ter filhos.
Explique para a criança: A esposa de Isaque não poderia ser
qualquer mulher, tinha que ser uma esposa escolhida por
Deus, ou seja, do povo de Deus.
Diga: Nesse tempo, Abraão já estava bem velho e o Senhor havia abençoado sua vida em tudo. Ele
chamou seu servo Eliezer, que era o servo mais velho e responsável por todos os seus bens.
Abraão disse a ele: “Prometa que não deixará que o meu filho Isaque se case com nenhuma
mulher de Canaã (povo pecador e que adora outros deuses). Vá para a Mesopotâmia, e no meio dos
meus parentes, escolha uma esposa para Isaque”.
Fale com voz de suspense: Abraão continuou: “Deus enviará
um anjo a sua frente para que traga uma esposa para
Isaque”.
Diga: O servo partiu para cumprir a missão, mas antes
Eliezer orou: “Senhor, me ajude a cumprir essa missão!”
Fixando a lição/A criança repete: Oração é conversar com
Deus.
Atividade: Vamos colorir as crianças conversando com Deus?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ouvir minha oração.

Terça-feira
Fale para criança: Não é difícil falar com Deus! Você pode falar com Ele a qualquer momento em
qualquer lugar sobre qualquer coisa!
Continue: Isaque podia ter se apressado para casar, mas ele estava orando e deixando Deus
escolher sua esposa.
Explique: O servo Eliézer obedeceu e partiu com dez camelos de Abraão, levando também o que
Abraão tinha de melhor.

Diga: Então, ele partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor, o irmão de Abraão,
morava. Mas a viagem era muito longa e demorou mais ou menos duas semanas.
Fale: Eliézer viajou em camelos. Eles são grandes animais que Deus criou para viver no deserto.
Eles podem fazer longas viagens de até 100 Km por dia no deserto.
Prossiga: Então, finalmente chegaram à terra dos parentes de Abraão. Os homens que foram com
Eliézer estavam se preparando para dar água aos camelos. Eliézer os levou para perto dos poços
porque por lá tinham algumas mulheres.
Fale com entusiasmo: Lembra que oração é conversar com Deus? Foi exatamente o que Eliézer
fez. Ele orou e pediu ao Senhor que abençoasse sua missão e que mostrasse a ele a esposa que
Deus queria para Isaque.
Atividade: Leve Eliézer até a Mesopotâmia, cobrindo o pontilhado com barbante ou outro fio!

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, quero conversar contigo em todos os momentos.
Quarta-feira
Fale para a criança: Eliezer continuou conversando com Deus e
pedindo para Ele o ajudar na escolha da esposa de Isaque.
Então Eliezer falou para Deus: “A jovem a quem eu disser: “Por
favor, incline seu pote de água e me dê água para beber, e ela
me responder: “Bebe, também darei água a teus camelos”. Essa
será a jovem a quem o Senhor quer que eu leve para ser a
esposa de Isaque.

Fale com entusiasmo: Eliezer ainda nem tinha terminado de orar e Rebeca chegou perto dele.
Então ele não perdeu a oportunidade e já perguntou para ela: “Você pode me dar água para beber?”

Pergunte para a criança: Sabe o que ela respondeu? (Dê um tempo para ela responder e
continue)
Diga com os olhos de espanto: Ela respondeu exatamente o que Eliezer tinha conversado com
Deus. Ela deu água para o servo e também para os camelos.
Continue: Logo que Rebeca terminou de servir a água, o servo a encheu de presentes. Rebeca
nem imaginava o que iria acontecer, mas ela sempre agia com generosidade e fazia o seu melhor
em tudo.
Diga: Deus ouviu a oração de Eliézer e também ouve a sua. Deus nos responde de três formas:
SIM, NÃO e ESPERE. Deus nos responde assim, porque sabe e quer o melhor para nós!
Fixando a lição/A criança repete: Oração é conversar com Deus.
Atividade: Ligue as crianças até as três formas que Deus responde sua oração. (Leia as palavras e
deixe a criança responder)
Seu pedido é uma
ordem

Sim

Você que manda

Não

A hora que você quiser

Espere

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a sempre aceitar sua vontade.
Quinta-feira
Fale para a criança: Rebeca revelou que era sobrinha de Abraão. O servo ficou impressionado
porque Deus mandou alguém da família de Abraão. Ela ofereceu hospedagem para ele e para os
seus animais.
Continue: Rebeca contou tudo a sua família e eles também ficaram surpresos. Eles chamaram
Eliezer para a refeição, então antes de qualquer coisa ele contou toda a história de Abraão e Isaque.

Prossiga: A família de Rebeca autorizou que ela se casasse com Isaque. Então Rebeca e suas
servas se aprontaram, montaram em seus camelos e saíram ao encontro de Isaque.
Fale com alegria: Eliezer cumpriu sua missão porque confiou em Deus. Ele trouxe uma jovem
bonita para Isaque chamada Rebeca. Ela encontrou com Isaque e eles se casaram.
Fixando a lição/A criança repete: Oração é conversar com Deus.

Atividade: Complete a frase que explica o que é oração.

ORAÇÃO: É ____________________ COM ____________.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu confio em ti, por isso oro sempre.
Sexta-feira
Fale com voz de surpresa: Rebeca não podia ter filhos porque era estéril. Então Isaque orou
pedindo um filho. O Senhor respondeu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida.
Explique: Isaque casou com 40 anos e quando os bebês nasceram ele tinha 60 anos. Rebeca ficou
grávida no tempo certo, no tempo de Deus.
Fale sorrindo: A barriga de Rebeca mexia muito e ela não sabia o porquê. Sabe o que ela fez?
Orou ao Senhor e Ele explicou para ela que tinham dois bebês em sua barriga! Eles eram gêmeos!

Fale baixinho: Você precisa confiar em Deus, porque ele te ama e vai cuidar de tudo o que você
precisa.
Ensine a criança: Lembra que Deus responde nossa oração de três formas?
1- Sim

2- Não

3- Espere

Continue: Rebeca deu à luz a gêmeos: Esaú (ruivo e cheio de pelos) e Jacó (nasceu agarrando o
calcanhar do irmão). Que legal! Deus ouviu a oração de Isaque e lhe deu dois filhos! O que vai
acontecer depois disso? Vamos aprender na próxima semana!
Fixando a lição/A criança repete: Oração é conversar com Deus.
Atividade: Desenhe os bebês que Deus deu para Isaque e Rebeca.

ESAÚ

JACÓ

Oração - Leia e a criança repete: Deus, vou orar a ti porque sei que tens o melhor para mim.

