Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 1 – O NASCIMENTO DE JOÃO BATISTA
Nome:____________________________________________ Turma no Nova Infantil: _______
Professor: ______________________________________ Contato:______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Deus me escolheu antes mesmo de eu nascer. (Gálatas 1:15a - NTLH)







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,) e a criança precisa olhar para meditação;
Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você vai precisar de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia Lucas 1:5-25; 1:57-80 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: A Bíblia é a Palavra de Deus e nela tem muitas
histórias escritas por Deus para ensinar a você e a mim.
Diga sorrindo: A Bíblia conta sobre a vida de alguém muito especial,
seu nome é Jesus! Este ano vamos aprender tudo sobre ele.
Continue: Você vai descobrir que Jesus nasceu para fazer algo
muito importante para todas as pessoas.
Fale baixinho: Mas antes de Jesus nascer, Deus mandou outro
bebê nascer primeiro. Quando essa criança crescesse iria falar para
as pessoas que Jesus estava chegando.
Fixando a lição/A criança repete: Porque Deus tem um plano para a minha vida!
Atividade: Vamos colorir a criança aprendendo
as histórias da Bíblia.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque o Senhor escreveu a Bíblia para mim!

Terça-feira
Fale para criança: Existia um homem chamado Zacarias (peça para a criança repetir). Ele era um
Sacerdote. Explique: sacerdote era a pessoa que cuidava do templo e ensinava sobre Deus.
Mostre a figura: Zacarias era casado com Isabel. Eles eram bem velhinhos e não tinham filhos. Os
dois amavam a Deus e obedeciam em tudo.

Fale baixinho: Um dia Zacarias foi escolhido para entrar no Templo e acender um incenso para
Deus. (Faça rosto de dúvida) Mas o que é incenso? É um material feito de folha que quando é
queimado solta uma fumaça cheirosa.
Continue: Depois de muitos anos trabalhando no Templo, Zacarias foi o escolhido por Deus para
oferecer o incenso. Ele só iria fazer isso uma única vez na vida.
Afirme: Que legal! Chegou a vez de Zacarias. Deus tem o tempo certo para tudo!
Fixando a lição/A criança repete: Porque Deus tem um plano para a minha vida!
Atividade: O que Zacarias foi fazer no Templo? Complete o círculo da resposta certa:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a aprender a esperar!
Quarta-feira
Fale para a criança: Zacarias preparou tudo, acendeu o incenso e
uma nuvem de fumaça subiu com um cheiro muito bom.
Continue: O povo estava orando do lado de fora e esperando
Zacarias sair.
Fale baixinho: De repente apareceu um anjo de Deus chamado Gabriel
e Zacarias tomou um susto!
Pergunte e deixe a criança responder: Você sabe o que é um anjo?
Explique: Anjos são espíritos que vivem perto de Deus e fazem tudo
o que ele pede.

O anjo disse a Zacarias: “Não tenha medo, sua oração foi ouvida.
Isabel, sua mulher terá um filho, e o nome dele será João”.
Fale sorrindo: João foi o bebê que nasceu para falar que Jesus
estava chegando.
Fixando a lição/A criança repete: Porque Deus tem um plano
para a minha vida!
Atividade: Cole algodão nas asas do anjo Gabriel.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, gosto muito de aprender as histórias da Bíblia!
Quinta-feira
Fale para criança: Era difícil Zacarias acreditar que Isabel iria ficar grávida, mas Deus pode fazer
qualquer coisa se for preciso para o seu bem!
Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher também é
velha".
O anjo deu um sinal: “Agora você ficará mudo até o dia em que o bebê nascer”. (Tome um susto)
Zacarias ficou sem falar até o dia do nascimento de João.

Fale baixinho: Quando Zacarias saiu do Templo fazendo sinais (Diga para criança fazer sinais
com as mãos) as pessoas entenderam que ele tinha visto alguma coisa lá dentro. Então Zacarias
foi para casa.
Pergunte e deixe-a responder: Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? (Fale sorrindo)
Isabel ficou grávida. Mas Zacarias ainda estava mudo.
Fixando a lição/A criança repete: Porque Deus tem um plano para a minha vida!

Atividade: O anjo Gabriel disse que Zacarias ficaria sem falar (mudo). Faça um (X) na figura que
mostra alguém que não fala:

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre cumprir com a sua Palavra!
Sexta-Feira
Fale com alegria: Depois de nove meses, João nasceu! As
pessoas queriam que o nome dele fosse Zacarias igual ao
do pai.
Continue: Como Zacarias não podia falar ele escreveu: “O
nome dele é João”.
Fale baixinho: Depois disso Zacarias voltou a falar. Você
lembra que o anjo disse que ele voltaria a falar quando o
bebê nascesse?
Diga sorrindo: João nasceu para avisar as pessoas que
Jesus iria chegar.
Fixando a lição/A criança repete: Porque Deus tem um
plano para a minha vida!
Atividade: Circule a figura que mostra o plano de Deus para
João Batista.

Falar sobre Jesus

Pescar

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu!

