Meditação – Infantil 3

SEMANA 8: JACÓ – PARTE 1
Nome:________________________________________________ Turma no Nova Infantil:________
Professor: ____________________________________________ Contato: ____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade. (Provérbios 12:22)
Data para falar o versículo: 25.04.2021






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 25:27-34 / 27:1 a 28:5 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Quando Esaú e Jacó nasceram Abraão já tinha
160 anos e Isaque 60 anos.
Continue: Esaú e Jacó cresceram e cada um tinha uma profissão.
Esaú era caçador e Jacó pastor de rebanho. Isaque gostava mais de
Esaú por causa das caças e Rebeca gostava mais de Jacó.
Prossiga: Certa vez, Esaú tinha ido caçar e não pegou nada, estava
cansado e com muita fome! Jacó tinha preparado uma sopa de
lentilhas. Quando Esaú viu a sopa ficou desesperado. Ele disse: “Eu
estou com muita fome, me dê um pouco desse negócio vermelho
aí!”.
Jacó se aproveitou da situação e disse: “Eu te dou, mas só se você vender seu direito de filho mais
velho (primogenitura)”.
Explique: Primogênito é o filho mais velho, o que
nasceu primeiro.
Esaú disse: “Está bem. Eu estou quase morrendo;
que valor tem para mim esses direitos de filho mais
velho?”.
Ensine: Esaú exagerou: “Estou quase morrendo
de fome”; Cuidado com exageros – Eu vou morrer
de fazer tarefas! Não consigo mais arrumar meu
quarto! Não seja exagerado como Esaú. Ele errou!
Atividade: Pinte Esaú e Jacó e desenhe algumas
lentilhas na sopa. (Dica: Lentilhas são grãos
redondos)

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a não ser exagerado.

Terça-feira
Fale para a criança: Naquela época ser o filho mais velho era muito
importante e legal!
Continue: Porque o filho mais velho era tratado de forma especial,
recebia tudo duas vezes mais, poderia se tornar o líder da família e
ainda seria o herdeiro do pai e das promessas que Deus fizesse para
o pai! UAU!
Diga: Por isso que Jacó queria tanto ganhar o direito de filho mais
velho e insistiu muito para que Esaú fizesse o juramento que
vendesse esse direito a ele. E Esaú vendeu!
Continue: Esaú desprezou o presente que era ser o filho mais velho
por um simples prato de comida! Ele foi apressado e não soube
esperar.
Fale: Com essa decisão, Esaú demonstrou o quanto era fraco e que ele não sabia esperar a vontade
de Deus!
Continue: Passado muito tempo, Isaque já estava bem velhinho, cego, quase morrendo! Então,
Isaque chamou Esaú e pediu para que ele fosse caçar alguma coisa para que pudessem fazer uma
refeição deliciosa, pois queria bençoar Esaú antes de morrer.
Fale: Mas Rebeca ouviu tudo e quis dar uma “ajudinha” para Deus. Mas Deus não precisava da ajuda
de Rebeca! Deus não precisa de mentiras.
Fixando a lição: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade.
Atividade: Complete a frase da nossa lição:

_____________ odeia a ______________, mas se
alegra com a _________________.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor me ajude a esperar o teu tempo.
Quarta-feira
Fale para a criança: Rebeca contou tudo para Jacó e disse que
tinha um plano. Pediu que ele pegasse dois cabritos no rebanho,
pois ela iria preparar uma saborosa comida para Isaque.
Continue: Jacó fez exatamente como sua mãe Rebeca tinha
falado. Ele poderia ter dito que não faria isso por que não era o
certo, mas ele decidiu fazer o que era errado e enganar seu pai
Isaque.
Fale com seriedade: Deus ainda iria ensinar a Jacó que falar a
verdade e ser obediente ao Senhor seria o único caminho para ele
se tornar um herói.
Então Jacó disse a Rebeca: “Mas meu irmão Esaú é homem
peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo,
fazendo-o de tolo e, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição”.
Faça rosto de decepção: Jacó estava mentindo para seu pai. Deus odeia mentira, mas se alegra
com a verdade!
Pergunte e deixa a criança responder: Sabe quem fica feliz com a mentira. Afirme: Isso mesmo! O
Diabo, ele é o pai da mentira!

Conclua: A mentira sempre causa mais problemas que falar a verdade. Deus diz que devemos
sempre falar a verdade, por isso se alguém mandar você mentir, não faça isso, não deixe Deus triste.
Quando a gente fala a verdade Deus cuida de nós!
FIXANDO A LIÇÃO: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade.
Atividade: Desenhe uma carinha de feliz, embaixo das crianças que estão obedecendo e alegrando
o coração de Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que é certo.
Quinta-feira
Fale para a criança: Rebeca pensou em tudo. Ela vestiu as
melhores roupas de Esaú em Jacó, depois pegou pelo de cabrito e
colocou nas mãos e no pescoço dele.
Prossiga: A comida já estava pronta. Jacó foi até seu pai e Isaque
perguntou como ele tinha conseguido uma caça tão rápida.
Jacó respondeu: “Foi o seu Deus quem me ajudou”.
Isaque desconfiou e disse: “A voz é de Jacó, mas as mãos são de
Esaú”. Jacó então serviu a comida, Isaque comeu e depois o
chamou para beijá-lo.
Fale com voz de suspense: Ele se aproximou e o beijou. Quando
sentiu o cheiro de suas roupas que eram de Esaú, Isaque o
abençoou. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, logo que saiu
da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou da caçada. E agora?
Fixando a lição/A criança repete: Deus odeia a mentira, mas se
alegra com a verdade!
Atividade: Descubra as sete diferenças das figuras abaixo:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero alegrar o teu coração com a minha boca.

Sexta-feira
Fale para a criança: Esaú também fez uma comida muito gostosa e a levou até seu pai. E disse:
"Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o senhor me dê sua bênção".
Isaque perguntou: "Quem é você?” Ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho!”.
Continue: Isaque ficou sem ação, começou a tremer muito e disse: "Quem então apanhou a caça e
trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei; e abençoado ele será!”.
Fale com o rosto triste: Isaque percebeu que tinha dado a benção a Jacó. Esaú implorou por uma
benção, mas Isaque disse que tinha dado todas as bênçãos para Jacó e não tinha para ele.

Fale enfatizando: Esaú ficou irritado, amargurado, chorou e guardou rancor do seu irmão Jacó.
Disse que assim que Isaque morresse ele iria matar Jacó.
Continue: Rebeca ouviu, avisou para Jacó e ele teve que fugir para a casa do seu tio Labão, irmão
de Rebeca.
Diga: Jacó recebeu a benção de seu pai mentindo, mas pagou caro por isso. Ele nunca mais viu a
sua mãe e ganhou o ódio do irmão.
Explique: 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
saber o que aconteceu com a vida de Jacó!
Fixando a Lição: Deus odeia a mentira, mas se alegra com a verdade.
Atividade: Ligue Jacó às atitudes que ele fez.

Mentiu
Jacó

Falou a verdade
Fugiu

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a sempre falar a verdade!

