Meditação – Infantil 3

SEMANA 18: SANSÃO
Nome: ______________________________________________Turma no Nova Infantil:_______
Professor:_______________________________________Contato:________________________
Versículos para decorar
O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. (Salmos 28:7a)







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: Juízes 13:1-24; 16:1-31

Segunda-feira
Fale para a criança: Os israelitas voltaram a fazer o que deixava o
Senhor irritado e triste, e por isso o Senhor os entregou nas mãos
dos filisteus durante quarenta anos.
Explique: Quando não obedecemos às ordens de Deus só trazemos
problemas para a nossa vida.
Conte: Certo homem chamado Manoá tinha uma esposa e ela era
estéril, ou seja, ela não podia ter filho.
Continue: Mas um dia um Anjo do Senhor apareceu a sua mulher,
dizendo que ela teria um filho e que ele seria um nazireu, separado
para o Senhor desde o nascimento. Ele começaria a libertar Israel
das mãos dos filisteus.
Explique: Nazireu era uma pessoa que fazia uma promessa de ser
separado para o Senhor e ele tinha que obedecer a três regrinhas:
1. Não poderia comer ou beber qualquer coisa feita da uva;
2. Não poderia cortar seu cabelo;
3. Nem poderia se aproximar de pessoa ou animal morto.
Atividade: Vamos colorir o anjo dizendo que
um novo herói vai nascer.

Oração – Leia e a criança repete: Deus me ajude a ser uma criança que te agrada.

Terça-feira
Fale para a criança: A mulher de Manoá deu à luz a um lindo
bebezinho que recebeu o nome de Sansão. Sansão cresceu e foi
abençoado por Deus. Então o Espírito do Senhor começou a agir
em Sansão.
Continue: Sansão tinha tudo para ser um grande herói do jeitinho
que Deus queria! Mas ele acabou se metendo em um monte de
confusões.
Fale para a criança com voz de suspense: Um certo dia, Sansão
estava chegando perto da cidade de Timna quando foi atacado por
um forte leão. Naquele momento o Espírito do Senhor entrou nele e
ele matou o leão com as próprias mãos.
Continue: O tempo passou e Sansão voltou para se casar com
uma mulher filisteia, mas no meio do caminho encontrou o corpo do
leão que ele mesmo havia matado, e ele percebeu que havia muitas
abelhas nele produzindo mel.
Voz de suspense: Então Sansão se aproximou e saiu comendo o
delicioso mel. Mas fazendo isso, ele desobedeceu ao seu voto de nazireu, pois ele não podia se
aproximar de nada morto!
Fixando a lição/A criança repete: A minha força vem do Senhor.
Atividade: Desenhe muitas abelhas e mel no corpo do leão que Sansão matou.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me dê força e coragem para fazer a tua vontade.
Quarta-feira
Fale para a criança: Um tempo depois, Sansão realizou uma festa
De noivado e fez um desafio para 30 homens.
O desafio era: Eles teriam que descobrir um enigma e falou para os
homens: “Do que come (leão) saiu comida (mel); do que é forte
(leão) saiu doçura (mel)”.
Continue: Ele disse que daria 30 roupas caras para quem
Descobrisse de que ele estava falando.
Fale com espanto: Os 30 homens queriam descobrir o enigma,
então ameaçaram a noiva de Sansão para ela descobrir o segredo.
Fale: Por causa disso ela ficou insistindo para Sansão falar a
resposta até ele dizer: Significa leão e mel! Ela, então, saiu
correndo para falar o segredo para os homens.
Fale: Como os homens descobriram o segredo, Sansão tinha que dar

o que havia prometido (30 roupas caras). Ele saiu para outra cidade,
matou 30 homens, pegou suas roupas e entregou para os homens
que descobriram seu segredo.
Continue: Depois disso, Sansão ficou com tanta raiva que voltou
Para a casa de seus pais.
Fale com cara de espanto e surpresa: Depois de um tempo Sansão
voltou para a cidade dos filisteus para encontrar sua noiva, e
descobriu algo terrível: Que ela havia casado com seu amigo.
Fale com energia: Sansão ficou muito furioso, ele se sentiu traído!
Fale e faça cara de raiva: Ele quis se vingar dos filisteus, então
pegou trezentas raposas e as amarrou de duas em duas pela cauda.
Depois prendeu uma tocha em cada par de cauda, acendeu fogo e
soltou as raposas no meio das plantações e destruiu todas as
plantações dos filisteus.
Fale com o rosto triste: Sansão estava usando a sua força da forma
errada.
Fixando a lição/A criança repete: A minha força vem do Senhor.
Atividade: Pinte todos os espaços com pontos e descubra o que está escrito.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a não fazer nada que te deixe triste.
Quinta-feira
Fale para a criança: Depois disso Sansão ficou escondido em uma caverna, mas os filisteus foram
atrás dele. Ele se entregou e foi levado amarrado com cordas.
Voz de suspense: Mais uma vez o Espírito do Senhor lhe deu forças e com facilidade ele quebrou as
cordas, e por ali encontrou a carcaça de um jumento pegou a queijada e com ela matou mil homens.
(Juízes 15:15)

Rosto triste: Em vários momentos Sansão foi descontrolado e usou a força dada por Deus de forma
errada.
Prossiga: Depois de um tempo Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia chamada Dalila.

Fale: Quando os líderes ficaram sabendo que ele estava apaixonado por Dalila, cada um deles
ofereceu 13kg de prata para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Era tanto dinheiro que hoje
daria para comprar dois carros novinhos.
Voz de espanto: O que será que vai acontecer?
Atividade: Escreva quem dava força para Sansão: ________________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ensine a fazer boas decisões.
Sexta-Feira
Fale com voz de espanto: Dalila tentou muitas vezes enganar Sansão para descobrir o seu segredo.
Até que um dia de tanto ela insistir, ele contou: “Nunca cortaram os meus cabelos. Se fosse
rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco
como qualquer outo homem”.
Fale para a criança: Dalila contou o segredo de Sansão aos líderes filisteus. Eles foram à noite e
cortaram as tranças de Sansão enquanto ele dormia. Depois os filisteus o prenderam com algemas,
furaram seus olhos e o levaram para a prisão.
Fale sorrindo: O que eles não imaginavam que não eram as tranças que deixava Sansão forte,
mas o Espírito de Deus.
Explique: Nunca se esqueça que sem Deus você é fraco! Sansão sozinho era um homem fraco.
Toda vez que Sansão mostra grande força era o Espírito do Senhor que estava com ele.
Voz de suspense: Depois da prisão eles levaram Sansão até o templo de um deus falso para zombarem
dele. Nesse momento, Deus usa Sansão para fazer o ato mais forte da sua vida: Ele orou ao Senhor e
pediu força mais uma vez.
Fale com voz de suspense: Em seguida, ele forçou as duas colunas centrais que apoiavam o templo e
elas desabaram sobre ele, sobre os líderes filisteus e todo o povo. Assim, na sua morte, Sansão matou
mais homens do que em toda a sua vida.
Conclua: Apesar de ter feito muita coisa errada no passado o Senhor ouviu pela última vez a oração
de Sansão. Ele se arrependeu e terminou sua vida como herói. Se Sansão pudesse falar hoje ele
diria: “A minha força não estava em meus cabelos. A minha força vem do Senhor”.
Fixando a lição/A criança repete: A minha força vem do Senhor.
Atividade: Numere as figuras na ordem certa que aconteceram.

Oração- Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ser meu Deus forte!

