Meditação – Infantil 3

SEMANA 10 – JESUS CURA O FILHO DE UM HOMEM IMPORTANTE
Nome:__________________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: _____________________________________________Contato:____________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá. (Salmos 37:5)
FFa

__________________________________________________________________________________







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 João 4:43-54 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para criança: Jesus chegou à Caná da Galileia, aquela cidade
onde ele transformou água em vinho.
Continue: Em outra cidade chamada Cafarnaum morava um homem
importante. Ele era oficial do rei.
Rosto triste: Esse homem tinha um problema que não conseguia
resolver. Quando ele ouviu falar que Jesus estava na Galileia, saiu
de sua cidade e foi correndo encontrar Jesus.
Explique: Cafarnaum ficava distante da Galileia, uns 37 km, mas ele
precisava de Jesus. Como se fosse da NIB até Iranduba.
Pergunte: Por que será que ele foi procurar Jesus? Amanhã vamos saber.
Atividade: Cole papel no caminho que leva o oficial do rei até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu preciso de ti.

Terça-feira
Fale para a criança: Quando o oficial do rei encontrou Jesus,
sabe o que ele fez? Ele implorou para que Jesus fosse curar o
seu filho que estava muito doente, com uma febre muito forte,
quase para morrer.
Explique: O oficial do rei era uma pessoa muito importante e
também tinha muitos bens. As pessoas respeitavam e
obedeciam a ele.
Fale sorrindo: Mas o oficial, apesar de ser uma pessoa
importante, ele foi humilde quando chegou até Jesus. Ele sabia que somente o Mestre poderia
resolver seu problema.
Sabe o que é ser humilde? É mostrar que precisamos de Jesus, que sem ele não podemos fazer
nada.
Fale com rosto feliz: Ele sabia que somente Jesus, o Filho de Deus, podia curar o seu filho.
Fixando a Lição/ A criança repete: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Atividade: Desenhe o oficial do rei falando com Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que posso sempre confiar em ti.
Quarta-feira
Fale para a criança: Todas as pessoas precisam de Jesus,
seja rico ou pobre, forte ou fraco, criança ou adulto, todos
precisam de Jesus.
Continue: Esse homem conhecia pouco sobre Jesus. Foi o
que bastou para ele sair da sua cidade e ir buscar ajuda,
mas ele precisava saber mais sobre o nosso Salvador.
Explique: O oficial disse para Jesus ir até Cafarnaum onde
seu filho estava doente. Ele não entendia que Jesus é
poderoso e a distância não é problema. Ele tem poder sobre
o tempo e o espaço.
Ele continuou: “Vem antes que meu filho morra”. O oficial não entendia que Jesus tem poder sobre
a morte.
Fale com alegria: Jesus disse que o homem poderia voltar para sua casa, pois seu filho não iria
morrer. O homem confiou na palavra de Jesus e voltou para Cafarnaum.

Fixando a Lição/ A criança repete: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Atividade: O filho do oficial estava doente ou brincando? Ligue a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por se importar comigo.
Quinta-feira
Diga com alegria: A mesma palavra que ecoou pelo universo
na Criação, chegou primeiro ao filho do oficial, repreendeu a
febre e o curou. Houve uma alegria tão grande na casa do
oficial, que os seus servos saíram ao seu encontro para
anunciar a boa notícia.
Leia: Quando o oficial estava a caminho de sua casa, seus
servos vieram a seu encontro e disseram que seu filho
estava vivo. Ele estava bem!
Diga: O oficial perguntou a que horas seu filho tinha melhorado. Seus servos responderam: “A febre
passou ontem, à uma hora da tarde”.
Fale sorrindo: Então o oficial percebeu que seu filho tinha sido curado no momento que Jesus havia
dito: “Seu filho continuará vivo”.
Fixando a Lição/ A criança repete: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Atividade: Fale a primeira frase para criança mostrando as figuras e diga para ela falar a última
parte bem forte.
Você: Se Jesus fala que é melhor obedecer aos pais. Criança: Posso confiar que é verdade!
Você: Se Jesus fala que é importante ir para a igreja. Criança: Posso confiar que é verdade!
Você: Se Jesus fala que você deve ter cuidado com o que seus olhos veem no celular, computador
e TV. Criança: Posso confiar que é verdade!
Você: Se Jesus fala que estudar a Bíblia te deixa mais inteligente. Criança: Posso confiar que é verdade!

Concluímos a atividade ( )
Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ensinar o que é bom para mim.

Sexta-Feira
Fale para criança: Pela palavra de Jesus o menino foi curado.
A bondade de Jesus mudou a vida daquele homem e de sua
família
Fale com alegria: Ele confiou o suficiente para viajar 37 km
para pedir ajuda de Jesus, ele teve fé, pois ele sabia que
Jesus podia ajudá-lo.
Ensine à criança: Fé é acreditar no que Jesus diz, mesmo
que você não consiga ver.
Ensine: Jesus sempre fazia algo pensando na vida espiritual
das pessoas: Assim creram ele e todos os de sua casa.
Diga: Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou,
depois que veio da Judéia para a Galileia.
Continue: Aquele homem caminhou confiando na palavra que Jesus tinha falado
Fale com convicção: Jesus quer que você caminhe confiando no que ele falou. Tenha certeza que
nenhuma de sua palavra falhou.
Fixando a Lição/ A criança repete: Quando Jesus fala posso confiar que é verdade.
Atividade: Pinte a pessoa em quem você pode confiar: JESUS.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu acredito no que você fala na Bíblia!

