1ª Semana
Top Infantil

Meditação – Infantil 3

SEMANA 9: JACÓ – PARTE 2
Nome:_________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: ______________________________________Contato: _________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” (João 14:6)

Data para falar o versículo: 09.05.2021
•
•
•
•
•

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 28:10-22 / 32:22-32 (Sua leitura)
_______________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Deus é o único herói perfeito.
Explique: Todos os outros heróis da Bíblia, parecem
conosco tentando agradar a Deus, mas com muitas
falhas.
Diga para a criança: Deus estava mexendo na vida de
Jacó para que ele se tornasse um herói.
Fixando a lição (fale e a criança repete): Deus pode
mudar a sua vida.
Fale para a criança: Jacó estava fugindo para a terra de
seus parentes, porque tinha engando seu pai e roubado a
benção de seu irmão.
Continue: Já estava escuro e Jacó parou em certo lugar para descansar. Ele pegou uma pedra,
usou como travesseiro e dormiu.
Pergunte: O que será que aconteceu enquanto ele dormia? Faça sua meditação amanhã para
descobrir.
Atividade: Agora vamos colorir Jacó
dormindo?

Oração – Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer o que te agrada.

Terça-feira
Fale para a criança: Naquela noite, Jacó teve um sonho!
Ele viu uma escada que começava aqui na terra e subia até
o céu e anjos que subiam e desciam pela escada.
Faça rosto de dúvida: Que estranho! O que era aquela
escada?
A Bíblia diz em João 1:51: “Digo-lhes a verdade: Vocês
verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do Homem! ”
Fale com Entusiasmo: Aquela escada era JESUS!
Continue: Aquele sonho de Jacó estava mostrando que
assim como aquela escada levava até o céu, Jesus é o
único que pode nos levar até Deus!
O Senhor estava lá e disse assim: “Eu sou o Deus do seu avô Abraão e de seu pai Isaque. Darei a
você e aos seus filhos esta terra em que está deitado”.
Fixando a lição (Criança repete): Deus pode mudar a sua vida!
Atividade: Ligue os pontos para completar a escada que Jacó sonhou.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por ter enviado Jesus.
Quarta-feira
Fale para a criança: Jacó era neto de Abraão e filho de
Isaque, mas isso não garantia a salvação dele.
Continue: Jacó precisava tomar sua própria decisão de seguir
a Deus.
Fale olhando para a criança: Assim como Jacó, você precisa
conhecer a Deus também. Toda criança precisa fazer sua
própria decisão.
Fale com ternura: Você precisa aceitar a Jesus como dono de
sua vida!
Deus disse para Jacó em sonho: “Estarei com você e
cuidarei de você!”

Pergunte para a criança: Sabe o que Deus estava
dizendo a Jacó? “Vou fazer de você um grande
herói.”
Jacó acordou e disse: “Sem dúvida o Senhor está
neste lugar e eu não sabia!”. Deus estava
transformando o coração de Jacó.
Continue: Então Jacó colocou o nome da cidade de
Betel, abençoando aquele lugar, onde Deus havia
falado com ele em sonho.
FIXANDO A LIÇÃO: Deus pode mudar sua vida.
Atividade: Deus nos ama e quer transformar nossa
vida. Vamos mostrar para Jesus que nosso coração
é Dele colando papéis vermelhos na figura?
Oração - Leia e a criança repete: Deus, transforme o meu coração.
Quinta-feira
Fale para a criança: Jacó chegou a Harã, encontrou os seus
parentes, e foi trabalhar com seu tio Labão.
Continue: Jacó casou e teve doze filhos homens: Ruben, Simeão,
Levi, Judá, Issacar, Zebulom, Dã, Naftali, Gade, Asser, José e
Benjamim. Também teve uma filha chamada Diná.
Diga: Jacó trabalhou durante 20 anos para o seu tio Labão e
durante esse tempo Deus estava transformando o caráter de Jacó.
Continue: Ele trabalhou muito e ficou rico. E mais uma vez Deus
falou com Jacó e disse para ele voltar para a terra de Canaã.
Faça rosto de assustado: Jacó tinha medo do seu irmão Esaú,
mas Deus disse: “Eu estarei com você”.
Fale: Quando Jacó soube que o seu irmão já estava indo ao seu
encontro com quatrocentos homens, ficou mais nervoso.
Então Jacó: orou a Deus, reconheceu tudo que Deus fez por ele e
pediu ajuda para que não fosse morto pelo seu irmão. Ele passou a
noite com muito medo, mas Deus ouviu a oração de Jacó.
Jacó teve uma grande ideia: No dia seguinte, enviou alguns servos e com eles vários presentes a
seu irmão Esaú: Cabras, bodes, ovelhas e carneiros. Também mandou camelos, vacas, touros,
jumentos e jumentas. “Assim alegrarei o coração do meu irmão e ele me receberá”.
Fixando a lição/A criança repete: Deus pode mudar a sua vida.
Atividade: Desenhe no quadro abaixo os presentes que Jacó enviou para o seu irmão Esaú:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim.
Sexta-feira
Fale para a criança: Naquela noite, Jacó estava sozinho e
de repente ele lutou com um homem que a Bíblia fala que
era o próprio Deus.
Continue: Jacó já era um herói e não desistiu de lutar e
disse: “Não te deixarei ir, sem antes me abençoar”!
Explique: Jacó recebeu a benção de seu pai Isaque de
uma forma fácil e enganosa, mas desta vez não seria fácil.
Fale com alegria: Depois da luta, Jacó recebeu a tão
esperada benção e Deus mudou o nome de Jacó
(enganador) para Israel, que significa “aquele que luta com
Deus”.
Continue: Jacó saiu machucado na perna depois da luta, mas a partir daquele momento ele era um
novo homem. Ele foi transformado pelo Senhor e o reconheceu como seu Deus.
Fale com voz de suspense: Depois de tudo isso, quando Jacó retornava para Canaã, ele olhou e
viu que Esaú estava se aproximando, com quatrocentos homens. Ele estava com medo, pois fugiu
de casa para não ser morto por Esaú. Quando chegou perto do seu irmão, curvou-se até o chão sete
vezes.
Continue com emoção: Mas Esaú correu na direção de Jacó e lhe deu um abraço bem apertado e
o beijou no rosto. Isso demonstra que Esaú perdoou Jacó. Jacó insistiu tanto que Esaú aceitou os
presentes. Finalmente, Jacó e sua família chegam em Canaã.
Conclua: Abraão, Isaque e Jacó estão entre as pessoas mais importantes do Velho Testamento.
Deus fez questão mostrar a todos que ele era o Deus deles.
Fixando a lição: Deus transformou Jacó e também pode nos transformar.
Atividade: Pinte Jacó e Esaú quando se encontraram e se perdoaram.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu te amo de todo o meu coração!

