2ª Semana
Top Infantil

Meditação – Infantil 3

SEMANA 27: ELISEU- PARTE 1
Nome: _____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: _________________________________________Contato:____________________
Versículos para decorar
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 2:23-25; 4:1-36

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que Elias foi levado para o céu, Eliseu ficou em seu lugar. Ele havia
acompanhado Elias e foi um bom aluno.
Continue: Em muitos lugares as pessoas continuavam
adorando deuses falsos e Eliseu continuou ensinando ao
povo que só existia um Deus verdadeiro.
Conte: Certo dia, Eliseu saiu de Jericó e foi para uma
cidade chamada Betel. Nesta cidade as pessoas também
adoravam o deus falso Baal e não gostavam do nosso Deus.
Prossiga: No meio do caminho alguns meninos que vinham
de Betel começaram a zombar do profeta: “Suma
daqui, careca!”. Aquelas crianças estavam agindo de forma errada.
Diga: As crianças zombaram porque Eliseu não tinha cabelo, mas elas também queriam expulsar o
profeta de Deus da cidade. Deus não era bem-vindo naquela cidade.
Fale: Eliseu olhou para os meninos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram
do bosque e mataram quarenta e dois meninos.
Explique: Zombaria é você rir ou fazer brincadeira do que
Deus criou. Por exemplo: cabeção, careca, orelhudo.
Fale com convicção: A zombaria machuca as pessoas.
Conclua: Quando você zomba e rir das pessoas, você está
zombando do que Deus criou. Deus criou todas as pessoas
de uma forma especial.
Fixando a lição/ A criança repete: Deus odeia zombaria.
Atividade: Pinte o profeta Eliseu ao lado:

Oração – Leia e a criança repete: Deus, eu sei que tu odeias zombaria.

Terça-feira
Fale para a criança: Um certo dia, um dos discípulos dos profetas
morreu, sua mulher e seu filho ficaram sem nada. Desesperada a
viúva foi procurar Eliseu.
Fale com preocupação: Um cobrador tinha ido falar com a viúva
para que ela pagasse uma dívida, e como ela não tinha como pagar
ele queria levar seus dois filhos para serem escravos e assim
servirem como pagamento pela dívida.
Continue: Então o profeta Eliseu perguntou à mulher o que ela
tinha em casa, e ela lhe disse que tinha apenas uma vasilha com
azeite.
Explique: O azeite naquela época era muito valioso e servia para
colocar nas lamparinas para iluminar a casa. Também servia para
fazer comida, como pães e bolos.
Fale com entusiasmo: Então Eliseu disse para ela ir pedir emprestado muitas vasilhas aos seus
vizinhos. O que será que vai acontecer?
Atividade: Círculo o único tipo de alimento que a viúva tinha em sua casa.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por me ensinar através da sua Palavra.
Quarta-feira
Fale para a criança: A viúva e seus filhos pediram vasilhas
emprestadas e levaram para casa. Deus multiplicou o azeite e todas
as vasilhas ficaram cheias. Só parou de encher quando não tinha
mais vasilhas vazias.
Eliseu disse: “Agora, venda o azeite e pague suas dívidas e vocês
ainda viverão com o que sobrar”.
Explique: Deus poderia ter feito um milagre e aparecer dinheiro na
casa da viúva. Mas Deus queria que eles saíssem para trabalhar e
vender o azeite.
Fale com entusiasmo: Deus gosta de trabalho. Quem faz bem seu trabalho agrada a Deus.
Pergunte para a criança: Sabe como você pode trabalhar? (Dê um tempo para ela responder e
continue). Ajudando a mamãe, arrumando seu brinquedo, organizando seu quarto.
Fale com alegria: A viúva também aprendeu que só existe um Deus verdadeiro que ama seus filhos.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Desenhe a seguir as vasilhas que Eliseu disse para a viúva pedir emprestado.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por cuidar de mim e me amar.
Quinta-feira
Fale para a criança: Passou um tempo e Eliseu foi para outra cidade.
Ele conhecia uma mulher rica que gostava de fazer lanches para
Eliseu toda vez que ele passava pela cidade.
Prossiga: A mulher sabia que ele era um homem de Deus, por isso
decidiu com seu marido construir um quarto para Eliseu na parte de
cima de sua casa.
Fale com voz alegre: Eliseu ficou muito grato com a atitude daquela
mulher em fazer um quarto para ele.
Então perguntou ao seu servo Geazi: “O que posso dar para esse
casal em agradecimento pelo quarto que eles fizeram para mim? O
servo respondeu: “A mulher não tem filhos e seu marido já é idoso.”
Conclua: Então Eliseu foi até a mulher e disse: “Ano que vem você
estará com um menino nos braços”.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Desenhe os passos de Eliseu até o quarto que ganhou do casal.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ensine a ter um coração agradecido.
Sexta-Feira
Leia para a criança: Tudo aconteceu exatamente como Eliseu havia falado. A mulher sunamita
engravidou, e no ano seguinte, deu à luz a um menino.
Continue: Esse menino cresceu, e certo dia, ele estava com seu pai no campo e sentiu muita dor na
cabeça. O pai ficou preocupado e pediu para levarem para a mãe, e a criança morreu no colo dela.

Fale com tom de tristeza: A mãe dele ficou muito triste porque seu único filho havia morrido. Até que
ela teve a ideia brilhante de rapidamente procurar Eliseu no monte Carmelo.

Continue: Quando ela viu Eliseu, disse a ele com muita tristeza: “Você disse que eu teria um filho, eu
realmente tive, mas agora ele morreu!”
Leia: Eliseu fez de tudo para deixá-la calma, porque ele sabia que Deus iria ajudá-la.
Conte à criança: Chegando na casa, Eliseu viu o menino estendido na cama morto. Ele fechou a
porta do quarto e orou ao Deus verdadeiro, deitou sobre o menino duas vezes para que o corpo dele
fosse aquecido.
Fale com voz de entusiasmo e suspense: De repente o menino espirrou sete vezes e abriu os
olhos. Ele chamou a mãe e entregou a criança.
Conclua: Ela agradeceu a Eliseu e entendeu que quem fez o milagre foi o nosso Deus que é o único
verdadeiro e que ama seus filhos.
Fixando a lição/A criança repete: Deus ama seus filhos!
Atividade: Pinte Eliseu e o menino depois dele ter ressuscitado e depois copie a lição dessa semana.

Deus ama seus filhos!
_________________________________________________________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém!

