Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 8: JACÓ – PARTE 1
Nome: _______________________________________________ Turma no Nova Infantil: _______
Professor: ________________________________________Contato: ________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Ouve a minha oração, ó Deus. (Salmos 54:2a)
Data para falar o versículo: 25.04.2021







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 27:1 a 28:5

Segunda-feira
Fale para a criança: Isaque já estava bem velhinho, não
enxergava mais, estava quase para morrer. Seus filhos, Esaú e
Jacó, já estavam adultos. Esaú era caçador e Jacó era pastor de
rebanho.
Continue: Isaque amava muito a Esaú e queria dar sua bênção
para ele antes de morrer. Mas Rebeca queria que Jacó
recebesse essa bênção.
Isaque disse para Esaú: Vá caçar um animal e fazer uma
comida bem gostosa, pois depois de comer eu irei te dar a minha
bênção.
Faça rosto de triste: Rebeca ouviu tudo e para que Esaú não fosse abençoado ela inventou uma
mentira. Mas o que Rebeca vai fazer? Amanhã vai saber.
Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade.
Atividades: Esaú era caçador e Jacó pastor de ovelhas. Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te agradar em tudo.

Terça-feira
Fale para a criança: Rebeca contou para Jacó tudo o que tinha
ouvido sobre a conversa de Isaque e Esaú.
Continue: Por isso ela mandou Jacó pegar um cabrito para ela
preparar uma comida bem gostosa para Isaque antes que Esaú
chegasse em casa.
Faça rosto de tristeza: Jacó decidiu fazer o que era errado e
enganar seu pai.
Explique: Jacó ainda não poderia ser um herói sendo mentiroso.
Deus ainda iria ensinar a Jacó que para ser um herói é preciso
falar sempre a verdade e obedecer a Deus.
Jacó disse para sua mãe Rebeca: "Mas o meu irmão Esaú é
peludo e eu não tenho pelos, se meu pai descobrir vai ficar com
raiva de mim".
Continue: Jacó ia mentir para o seu pai. Mas Deus não gosta de
mentiras. Sabe por quê?
Ensine: Porque o pai da mentira é o diabo, tudo que ele fala é
mentira. O diabo é inimigo de Deus e nosso inimigo também.
Fale com convicção: Deus quer que você fale a verdade
sempre, mesmo quando alguém pede para você mentir.
Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a mentira, mas se
alegra com a verdade.
Atividade: Cole ou desenhe a sua comida que você mais gosta.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a falar sempre a verdade.
Quarta-feira
Fale para a criança: Rebeca preparou tudo para Jacó
enganar Isaque. Deu as roupas de Esaú para Jacó vestir,
colocou pelo de cabrito nas mãos e no pescoço dele, para ele
ficar peludo como o Esaú.
Continue: Com a comida pronta, Jacó foi até o quarto de seu
pai Isaque e ofereceu a comida. Isaque perguntou como ele
tinha conseguido caçar um animal tão rápido.
Jacó respondeu: “Foi o seu Deus que me ajudou!”.
Faça cara de espanto: Jacó mentiu de novo!

Continue: Isaque não estava acreditando. Ele disse: “A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú”.
Diga: Jacó deu a comida para seu pai Isaque, que comeu e depois chamou Jacó, pensando que era
Esaú, para lhe dar um beijo.
Continue: Jacó chegou perto de seu pai e o beijou. Isaque quando sentiu o cheiro de Esaú nas
roupas, ele o abençoou.
Fale com voz de suspense: Quando Isaque terminou de abençoar Jacó, seu irmão Esaú chega a
casa. E agora? Será que Isaque tem outra bênção para da a Esaú? Até amanhã.
Atividade: Rebeca colocou pelo em Jacó para ficar igual a seu irmão. Ligue de qual animal ela usou
o pelo.

CABRITO

GALINHA
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que é certo.
Quinta-feira
Fale para criança: Esaú voltou da caça, preparou uma comida bem gostosa e levou para seu pai.
Esaú disse: "Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o senhor me dê sua bênção".
Isaque perguntou: "Quem é você?”. Esaú respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho!"

Faça rosto de nervoso: Isaque ficou muito triste e nervoso porque percebeu que foi enganado pelo
seu filho Jacó.
Diga: Esaú gritou com muita tristeza, e pediu a seu pai que o abençoasse também, e chorou. Mas
seu pai já tinha dado todas as bênçãos a Jacó.

Atividade: Como Esaú ficou quando soube que perdeu sua benção? Faça um círculo na carinha

CHOROU

ALEGRE

COM SONO

Oração - Leia e a criança repete: Deus quero te deixar alegre falando a verdade.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Esaú ficou irritado, chorou e seu coração ficou cheio de raiva do seu irmão
Jacó. Então ele decidiu matar Jacó assim que seu pai Isaque morresse.
Faça rosto de preocupado: Sua mãe Rebeca ouviu o que Esaú tinha falado e avisou Jacó. Foi
preciso Jacó fugir para a casa do seu tio Labão que era irmão de sua mãe Rebeca.

Diga: Jacó recebeu a benção do seu pai, mas de forma errada, porque ele mentiu. Depois que ele
fugiu, Jacó nunca mais viu a sua mãe e ainda ganhou o ódio do seu irmão Esaú.
Conclua: Jacó fez muitas coisas erradas e teve que fugir. Assim ele nunca iria se tornar um herói
como Deus queria. Mas Deus já tinha um plano para mudar a vida de Jacó.
Termine em tom de mistério: Será que Jacó vai parar de mentir e obedecer a Deus? Logo você vai
aprender.
Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade.
Atividade: Cole arroz no caminho que Jacó fez até a casa do seu tio Labão.

Oração - Leia e a criança repete: Deus é sempre melhor te obedecer.

