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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;
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 (Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Jesus, mais uma vez estava ensinando
aos fariseus, que todas as pessoas são importantes para Deus.
Continue: Então ele contou mais uma parábola. Pergunte: Você
lembra o que é uma parábola? É uma história para ensinar uma
verdade.
Fale com alegria: Um homem tinha dois filhos e amava muito os
dois.
Fale com tristeza: Mas o filho mais novo resolveu experimentar
a vida no mundo, longe da casa de seu pai.
Fale com rosto sério: Tenha cuidado, pois Satanás está sempre tentando enganar, dizendo que a
vida longe de Deus e de sua família é melhor e mais divertida. Mas isso é mentira!
Fixando a lição/ A criança repete: Longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: Então o filho mais novo foi embora da casa de seu pai. Pinte a cena.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, quero sempre estar perto de ti.

Terça-feira
Fale para a criança: O filho mais novo pediu de seu pai a sua parte da
Herança. Ele pediu todos os bens e dinheiro que ele teria direito como se seu pai
Seu pai estivesse morto.
Explique: Numa família judaica, ganhar “sua parte da herança”
acontecia SOMENTE com a morte do pai. Pedir essa parte
antecipadamente era igual dizer: “Pai, eu queria que o Senhor
estivesse morto”.
Continue: Ele não se preocupou se seu pai ficaria triste ou preocupado
com a sua decisão.
Fale com o rosto triste: O pai, mesmo sabendo que o seu filho
iria passar por muitas dificuldades, o deixou ir. O pai sabia que a vida
distante dele seria difícil, mas atendeu a escolha do filho.
Explique: Assim é Deus! Ele é o nosso Pai e não nos obriga a fazer nada. Ele deseja cuidar de nós,
mas para isso precisamos querer ficar pertinho Dele e obedecê-lo em tudo. Você decide se quer
obedecer ou não.
Fixando a lição/ A criança repete: Longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: O filho mais novo decidiu pegar sua parte na herança e ir embora de casa. Pinte de
vermelho a imagem que mostra como ficou o coração de seu pai.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a tomar boas decisões.
Quarta-feira
Fale para a criança: O filho que foi embora começou a gastar todo o seu dinheiro, se divertiu com
os amigos e fez muitas festas, achando que era muito poderoso e que seu dinheiro nunca acabaria.
Continue: Aquele filho achou que ficar longe de seu pai era muito bom. Ele achava que estava
aproveitando a vida e que o pecado era a alegria de verdade.
Afirme: Mas ele estava enganado. Ficar longe de seu pai era muito ruim! Assim como ficar longe de
Deus, que é ainda pior.
Fale com tristeza: O tempo passou, o dinheiro acabou e seus amigos foram embora. Houve uma
grande seca em toda a região e ele começou a passar fome. Mesmo assim não voltou para a casa
do pai.

Fale baixinho: Ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Os Judeus não comem e nem
tocam em porcos. Para eles o porco é considerado um animal imundo.
Continue: Depois de muito sofrimento, percebeu que os próprios porcos tinham mais valor que ele
naquele lugar. Longe de Deus você perde o seu valor.
Fixando a lição/ A criança repete: Longe de Deus minha vida vira uma bagunça.
Atividade: O filho ficou sem dinheiro e foi cuidar de porcos. No chiqueiro abaixo está faltando
porcos. Vamos desenhar ou colar imagens?

Oração - Leia e a criança repete: Jesus me ajude a ser um(a) filho(a) obediente.
Quinta-feira
Fale para a criança: O filho estava passando fome e sofrendo, então ele lembrou que na casa de
seu pai tinha muita comida e todos os trabalhadores comiam a quantidade que queriam.
Continue: Ele decidiu voltar para a casa de seu pai, não como filho, mas como empregado.
Diga: Sem nada, passando fome, seguiu em direção à casa de seu pai.

Fale com alegria: Quando o filho estava se aproximando, o seu pai o viu de longe, correu para seu
filho, o abraçou e beijou. Que legal!
Prossiga: O homem disse que queria ser apenas um empregado e não mais filho.
Continue: Mas o pai estava muito feliz com a volta do seu filho. Ele fez uma grande festa. Mandou
colocar a melhor roupa no filho. Também mandou colocar um anel em seu dedo e calçados em seus
pés.
Afirme com alegria: Quando uma pessoa abandona o pecado e volta para perto de Deus, também
é recebido como filho e os anjos fazem uma grande festa no céu.
Fale: O pai muito alegre disse: “Meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado”.
E fizeram uma grande festa.

Atividade: Ajude o filho mais novo a voltar para casa de seu pai.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por não desistir de mim.
Sexta-feira
Fale a criança: O filho mais velho estava trabalhando quando
o irmão chegou. Quando ele viu a festa para o irmão que tinha
gastado tudo, ficou com raiva e não quis entrar.
Continue: O pai foi falar com ele mostrando que amava os dois
filhos e disse: “Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o
que tenho é seu!”
Fale com alegria: “Mas nós temos que comemorar e ficar muito
felizes, porque este seu irmão estava morto no pecado e voltou
à vida, estava perdido e foi achado".
Ensine a criança: Jesus ensina que todas as pessoas são
importantes para Deus. Longe de Deus nada dá certo!
Lembra da festa do céu? Da mesma forma que aquele pai fez uma festa pela volta do seu filho,
quando você se arrepende de seus pecados e volta para perto de Deus, acontece uma grande festa
no céu.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus estava ensinando que longe de Deus minha vida vira
uma bagunça.
Atividade: Ligue corretamente cada personagem da parábola do filho perdido.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu te agradeço por sempre me perdoar.

