Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 16: JOSUÉ
Nome: ________________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
“O Senhor lutará por vocês...acalmem-se". (Êxodo 14:14)
Data para falar o versículo: 20.06.2021
•
•
•
•
•
•

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: Josué 1 e 2

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que os israelitas atravessaram o mar
Vermelho em terra seca, eles iriam para a terra que Deus prometeu
a Abraão: Canaã!
Continue: O povo ficou no deserto por 40 anos e muita coisa
aconteceu. Quanto tempo, não é? Mas Deus continuou cuidando
dos israelitas não deixando faltar nada: roupa, comida, água.
Diga: Moisés já estava bem velhinho, mas antes de morrer ele
subiu em um monte e Deus mostrou para ele toda a linda terra de
Canaã.
Continue: Moisés morreu com 120 anos na cidade de Moabe.
Faça rosto de dúvida: E agora quem será o novo líder do povo de Israel? Essa semana você vai
conhecer e aprender sobre a vida desse novo herói.
Atividades: Pinte a imagem de Moisés vendo a cidade de Canaã.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu te agradeço pela comida e pela roupa que tenho.

Terça-feira
Fale para a criança: Depois da morte de Moisés, JOSUÉ foi o novo
líder escolhido por Deus para levar o povo de Israel para a terra que
Deus prometeu – Canaã.
Deus falou para Josué: “Seja forte e corajoso”
E o que é coragem? É ser obediente a Deus mesmo quando você
estiver com medo ou sozinho.
Continue com a história: Josué enviou dois espiões para olharem a
cidade de Jericó. Chegando lá, eles entraram e ficaram escondidos
na casa de uma mulher chamada Raabe.
Faça rosto de suspense: Mas alguém da cidade viu que os espiões
eram israelitas e que estavam escondidos na casa de Raabe e foram
na mesma hora contar para o rei.
Continue: O rei enviou os seus soldados até a casa de Raabe para
prender os espiões israelitas que estavam lá. Mas ela disse aos soldados que eles já tinham ido
embora.
Fale baixinho como se fosse segredo: Na verdade eles estavam escondidos na parte de cima da
casa dela junto com uns panos. O que será que vai acontecer com eles? Amanhã tem mais.
Atividade: Ajude os dois espiões a chegarem à cidade de Jericó.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser uma pessoa corajosa desde criança.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Raabe viu que os guardas
foram embora, ela foi falar com os espiões e disse que
sabia que Deus tinha dado a terra de Jericó para os
Israelitas e que o Senhor é todo poderoso no céu e na
terra.
Continue: Os espiões prometeram que iam proteger Raabe
e sua família quando atacassem a cidade dela Jericó.
Fale em tom de suspense: Raabe ajudou os espiões a
descerem por uma corda na janela da sua casa. E ainda
avisou para eles que se escondessem por três dias nas
montanhas para não encontrar com os soldados.
Diga: E os espiões fizeram como Raabe tinha falado e
quando chegaram à cidade onde estavam contaram tudo para Josué.
Continue: Quando amanheceu, os israelitas foram em direção a Jericó, mas no meio do caminho
tinha um rio chamado Jordão (peça para a criança repetir), que eles precisavam atravessar para
chegar a Jericó.

Fale com entusiasmo: De novo Deus fez algo maravilhoso, Ele fez as águas de um lado do rio
Jordão ficarem como uma parede e o outro lado secou. Assim os israelitas atravessaram o Rio
Jordão pisando em terra seca.
Atividade: Vamos colar um fio ou um papel
vermelho na corda que Raabe colocou na sua
janela, para ajudar os espiões Israelitas?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, é muito bom aprender a tua Palavra.
Quinta-feira
Fale para criança: Depois que atravessaram o rio Jordão, os israelitas viram que Jericó era uma
cidade poderosa e protegida por muros muito altos.
Continue: Mas um anjo do Senhor apareceu para Josué e lhe disse tudo o que era preciso ser feito
para lutarem contra os soldados de Jericó.
O anjo disse (mude sua voz): Durante seis dias, todos os soldados e sete sacerdotes deverão
marchar uma vez ao redor da cidade e quando chegar o sétimo dia, todos vocês marcharão sete
vezes ao redor da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas.

Continue: Quando as trombetas tocarem, todo o povo dará um grito bem forte e os muros de Jericó
irão cair, assim vocês poderão atacar a cidade.
Diga: Deus já tinha planejado tudo, Josué e todo o povo obedeceram ao que o anjo tinha falado.
Rodearam a cidade uma vez no primeiro dia, depois no segundo dia, e assim fizeram até o sexto
dia.
Faça rosto de surpresa: No sétimo dia, acordaram bem cedo e marcharam sete vezes ao redor da
cidade de Jericó. E sabe o que aconteceu? Amanhã você vai saber quando meditar.
Fixando a Lição/A criança repete: Deus é poderoso. Com ele sou maior e mais forte!
Atividade: Vamos circular o número que mostra quantos dias os israelitas marcharam ao redor da
cidade de Jericó?
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Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser obediente as tuas ordens.
Sexta-Feira
Fale com alegria: No sétimo dia quando os sacerdotes
tocaram as trombetas, Josué disse ao povo:
"Gritem! Os Muros de Jericó caíram e o Senhor lhes
entregou a cidade!”
Afirme: Quem fez os muros de Jericó cair foi o poder de
Deus, pois somente os gritos e as trombetas não
conseguiriam. Deus ajudou mais uma vez os israelitas.
Josué disse aos dois homens que tinham espionado a
terra: "Entrem na casa de Raabe e tirem ela de lá com
todos os seus parentes”.
Continue: Raabe e sua família foram salvos da destruição
de Jericó. Depois de Jericó, os israelitas conquistaram
muitas outras cidades, mas sempre com a ajuda de Deus.
Conclua: Josué foi um herói corajoso e obediente a Deus durante toda sua vida. Ele morreu com
110 anos.
Fixando a Lição/A criança repete: Deus é poderoso. Com ele sou maior e mais forte!
Atividade: Deus, poderoso, ajudou os israelitas a destruírem Jericó. Depois que todos gritaram e
tocaram as trombetas o que aconteceu? Ligue a figura à resposta certa.

Os muros de Jericó

Acordaram as pessoas
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado porque contigo sou maior e mais forte!

