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Top Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 27: ELISEU – Parte 1
Nome: ______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: _______________________________________Contato:______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1João 4:8)
Data para falar o versículo: 19.09.2021







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: 2 Re 4:1-36

____________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para a criança: Elias foi para o céu e Eliseu, que foi um ótimo
aluno, ficou em seu lugar ensinando as pessoas que só existe um
Deus verdadeiro.
Continue: Mas as pessoas continuavam a adorar deuses falsos e
Eliseu sempre falava sobre Deus para essas pessoas.
Diga: Certo dia um homem morreu deixando sua esposa e seus
filhos sem nada, por isso a viúva, que estava muito nervosa, foi pedir
ajuda de Eliseu.
Continue com a história: Conversando com Eliseu a viúva disse
que tinha uma dívida e que se ela não pagasse iriam levar seus dois
filhos para serem escravos como pagamento da dívida.
O profeta Eliseu perguntou a mulher: “O que você tem em casa?”
Ela respondeu humildemente: “Não tenho nada além de uma
vasilha com azeite”.
Explique: Naquela época o azeite era muito valioso e servia para fazer várias coisas: acender a
lamparina para iluminar os lugares, fazer bolos e pães. Ela tinha muito pouco, será que isso vai ajudar?
Atividades: Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela comida que tenho em casa.

Terça-feira
Fale para a criança: Eliseu teve uma ótima idéia para ajudar a família da viúva.
Eliseu disse para a viúva: “Vá e peça vasilhas aos seus vizinhos. Mas peça muitas vasilhas
vazias.”
Fale com entusiasmo: Eles trouxeram muitas vasilhas e adivinha o que aconteceu? Deus
multiplicou o azeite que a viúva tinha em casa. Com um pouquinho de azeite, Deus fez encher
todas as vasilhas que eles tinham. Só parou sair azeite quando não tinha mais vasilhas.
Eliseu disse: “Agora, venda o azeite e pague suas dívidas e vocês ainda viverão com o que
sobrar”.

Diga: Deus, que é todo poderoso, poderia fazer aparecer dinheiro para a viúva pagar a dívida,
mas Deus queria que eles saíssem para trabalhar vendendo o azeite para ganhar dinheiro.
Ensine: Deus gosta de trabalho, Ele não quer que você seja preguiçoso. Quem faz bem o seu
trabalho agrada a Deus.
Você pode ajudar a mamãe no trabalho de casa: guardando seus brinquedos, colocando água
nas plantas, arrumando o seu quarto.
Conclua: A viúva ficou muito feliz e descobriu que só existe um Deus verdadeiro que ama seus
filhos.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Cole figuras de vasilhas na mesa que a viúva pegou para a multiplicação do azeite.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a gostar do trabalho desde pequeno.

Quarta-feira
Fale com entusiasmo: Um tempo depois, Eliseu foi para uma cidade e lá tinha uma mulher rica
que gostava muito dele, porque sabia que ele era um homem de Deus. Ela sempre preparava um
lanche para ele.
Continue: Então ela e o seu marido decidiram fazer um quarto na casa deles só para receber Eliseu.
Fale com alegria: Eliseu ficou tão agradecido, que decidiu dar algo para a mulher para agradecer
pelo quarto.

Eliseu perguntou ao servo Geazi: “O que posso dar para esse casal para agradecer pelo quarto
que eles fizeram para mim?”
O servo respondeu: A mulher não tem filhos e seu marido já é idoso.
Faça rosto de surpresa: Eliseu foi até a mulher e disse: “Ano que vem você estará com o
menino nos braços”. Uau! Será que ela vai ficar grávida?
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Ligue com barbante Eliseu até seu quarto novo:

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por tudo que tenho.
Quinta-feira
Fale para criança: Como Eliseu tinha dito, um ano depois, Deus
deu para aquela família um lindo presente! A mulher teve um bebê.
Continue: O menino cresceu saudável e forte, mas um dia estava
com o pai no campo quando, de repente, ele começou a gritar: (faça
expressão de dor) — Ai! Que dor de cabeça!
Diga: Então rapidamente o pai disse para levarem o menino para a
mãe, mas a criança morreu no colo da sua mãe.

Continue com a história: A mãe do menino ficou muito triste e na mesma hora partiu em direção
ao monte Carmelo, onde estava o profeta Eliseu.
Quando ela encontrou o profeta disse: “Você disse que eu teria um filho e agora ele morreu!”
Fale: Eliseu disse para a mulher ficar calma, pois Deus é poderoso e podia ajudá-la.
Finalize: O que será que vai acontecer? Nós vamos ver na meditação de amanhã.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Circule o que foi que aconteceu com a mulher:

Ganhou uma joia

Teve um bebê

Ganhou um perfume

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre ajudar as pessoas!
Sexta-Feira
Fale para a criança: Quando Eliseu chegou na casa da mulher,
viu que o menino estava morto.
Continue: Ele subiu ao quarto, fechou a porta, orou a Deus,
deitou sobre o menino e o corpo dele foi aquecendo. Ele fez a
mesma coisa novamente.
Diga com entusiasmo: Deus respondeu a oração de Eliseu, e
de repente o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu
chamou a mulher e lhe disse:(mude a voz) “Pegue seu filho”.
Ensine com alegria: Uau! Imagine a felicidade dessa mãe de ter seu filho de volta. Ela
agradeceu e entendeu que o Deus de Eliseu é o Deus verdadeiro e que ele ama seus filhos.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Ligue Eliseu ao lugar onde foi encontrar o menino.

Na casa da criança

No parque
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei que tu pode fazer tudo que quiser.
.

