TOP INFANTIL
5ª SEMANA

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 19 – O FILHO PERDIDO
Nome: ______________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
“O Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)
Para as crianças do Infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional para o desafio. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 07.08.2022







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 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 15:11-32

________________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para a criança: Jesus continuou ensinando aos
fariseus que todas as pessoas são importantes para Deus.
Continue: Ele contou outra parábola. Lembra o que é
parábola? Uma história que ensina uma verdade.
Jesus começou: Certo homem tinha dois filhos e ele os
amava muito.
Continue: Um dia o filho mais novo disse ao pai que
queria ir embora, morar longe da sua casa e da sua família.
O filho mais novo disse: “Pai, eu quero a minha parte da
sua herança (dinheiro) porque vou embora”.
Fale com o rosto triste: Que coisa triste, o filho querendo
abandonar o pai! Será que ele vai?
Atividade: O filho mais novo pediu
dinheiro do pai para ir embora. Pinte a
cena.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela minha família.

Terça-feira
Fale para criança: O pai ficou muito triste e, mesmo sabendo que seu filho teria muitos problemas
longe de casa, deu o dinheiro e o deixou o filho ir embora.
Continue: Longe de casa, o filho mais novo começou a gastar todo o dinheiro com festas e
diversão. Ele estava se achando poderoso e rico.

Faça rosto de triste: O filho acreditava que a alegria de verdade estava em festas e bebidas, mas
ele estava errado, pois ficar longe de sua casa e de seu pai era ruim. Assim como ficar longe de
Deus também é muito ruim.
Fale sussurrando: O que será que vai acontecer? Amanhã vamos saber!
Fixando a lição: Longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: O filho gastou seu dinheiro com festa, se divertindo com os amigos. O que ele fez foi
legal ou não foi legal? Cubra a resposta.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ficar sempre perto de ti.
Quarta-feira
Fale para a criança: Com o tempo o dinheiro do filho
acabou e seus amigos foram embora, ninguém o ajudou.
Continue: Ele começou a passar muita fome, mesmo assim
não quis voltar para a casa de seu pai.
Diga: Ele conseguiu um emprego, trabalhar cuidando de
porcos. Ele sofreu muito e percebeu que, naquele lugar, os
porcos eram mais importantes que ele.

Fale com emoção: O filho lembrou da casa de seu pai e como tinha muita comida lá, todos os
empregados do seu pai podiam comer tudo o que queriam.
Fale com alegria: Então ele decidiu voltar para a casa de seu pai, não como filho, mas como
empregado.
Fixando a Lição: Longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: De qual bicho o filho cuidava? Ligue para o animal certo.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que ficar perto de ti é muito melhor!
Quinta- feira
Fale para criança: Quando o filho estava se aproximando, de longe o pai o viu e correu para lhe dar
um abraço e um beijo. O pai ficou muito feliz porque seu filho tinha voltado.
Continue: O filho disse ao pai que estava voltando. Não para ser filho, mas empregado dele.
Diga com alegria: O pai não quis que seu filho fosse empregado. Ele estava tão feliz com a sua
volta que fez uma grande festa para comemorar.

Continue: O pai mandou colocar a melhor roupa no filho, deu para ele um anel e sapatos para os
seus pés.
Fale com amor: Aquele pai ficou muito feliz com a volta do seu filho, porque ele se arrependeu das
coisas erradas que tinha feito.
Atividade: O filho voltou para a casa do seu pai e quando chegou ganhou presentes. Circule o que
o pai deu ao filho quando ele chegou.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a fazer sempre o que é certo.
Sexta-Feira
Fale para criança: Quando o filho mais velho chegou do
trabalho e viu a festa para o seu irmão que tinha gastado
tudo o que o pai o tinha dado, ficou com raiva e não quis
entrar na festa.
Continue: O pai foi falar com o filho mais velho. Ele
explicou que amava os dois filhos e que tudo o que o pai
tinha também era dele.
Diga com alegria: Agora eles deveriam comemorar e
ficar muito felizes, porque o seu irmão mais novo tinha
voltado para casa.
Conclua: Jesus estava ensinado que todas as pessoas
são importantes para Deus e quando ficamos longe de
Deus nada dá certo!
Continue: Assim como o pai fez uma grande festa pela
volta do seu filho, Deus também faz uma grande festa no céu quando você se arrepende das coisas
erradas que você faz e volta para ficar perto dele.
Fixando a lição: Jesus estava ensinando que longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: O pai fez uma grande festa com a volta do filho. Vamos colar papel colorido nos balões?

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por sempre me perdoar.

