TOP INFANTIL
6ª SEMANA

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 20 – O CEGO BARTIMEU
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)
Se a sua criança é do Infantil 1, o versículo não será exigido, será opcional. 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 : Marcos 10:46-52 / Lucas 18:35-43
________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Fale para a criança: Jesus estava chegando a uma cidade
chamada Jericó. Com Ele estavam os seus discípulos e uma
multidão que o seguia.
Continue: Nesta cidade existia um homem chamado Bartimeu,
ele era cego. Não podia ver nada desde que nasceu.
Diga: Como Bartimeu não podia trabalhar, ele ficava na rua
pedindo dinheiro para poder comer.
Fale olhando para criança: Você já agradeceu a Deus porque
consegue ver todas as coisas? Bartimeu sonhava com isso.
Fale com voz de suspense: De repente, Bartimeu ouviu um barulho de muitas pessoas andando e
perguntou o que estava acontecendo.
Alguém respondeu: “Jesus de Nazaré está passando!”. O que será que Bartimeu vai fazer?
Amanhã você saberá.
Atividade: Pinte Bartimeu pedindo
ajuda.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por poder enxergar.

Terça-feira
Fale para criança: Bartimeu já tinha ouvido falar que Jesus tinha
realizado muitos milagres.
Então ele começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia
de mim!”
Explique: Quando Bartimeu chamou Jesus de Filho de Davi, ele
estava dizendo que acreditava que Jesus era rei e o filho de Deus, o
nosso Salvador.
Continue: Ele gritava tão alto que as pessoas o mandavam ficar
calado, mas ele continuou.
Diga: Ele fez isso porque não sabia se Jesus passaria mais uma vez
naquela cidade. E realmente aquela foi a última vez que Jesus passou
por Jericó.
Fale com alegria: Pedir ajuda de Jesus foi a melhor escolha de Bartimeu.
Fixando a lição: Jesus ouve nosso pedido de ajuda!
Atividade: O que Bartimeu não podia fazer? Andar ou enxergar? Circule a resposta correta.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você escuta minha oração!
Quarta-feira
Fale para a criança: O cego Bartimeu continuou a gritar mais
alto: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”.
Afirme com amor: Deus ouve o pedido de socorro de uma
pessoa que está com dificuldades.
Faça rosto de surpresa: De repente, Jesus parou e mandou
chamar Bartimeu.
Continue contagiante: Bartimeu ficou tão feliz que jogou sua
capa, deu um pulo e ficou em pé.
E Jesus perguntou para ele: “O que você quer que eu faça por
você?”
Faça rosto de mistério: O que será que o cego Bartimeu
respondeu para Jesus? Amanhã você vai saber.
Fixando a Lição: Jesus ouve o nosso pedido de ajuda!

Atividade: Ajude o cego Bartimeu chegar até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre ouvir meu pedido de socorro.
Quinta-feira
Fale para criança: Jesus parou para ouvir o que Bartimeu iria falar.
Continue: Jesus gosta de ouvir sua oração e ele também gosta de falar com você. Quando você
ouve as histórias da Bíblia, Jesus está falando com você.
Bartimeu com muita fé respondeu: “Mestre eu quero ver”!
Jesus disse: “Vai a tua fé te salvou”. Na mesma hora Bartimeu ficou curado e viu o rosto de Jesus.

Diga: Jesus não curou somente os olhos de Bartimeu, mas também perdoou os seus pecados e lhe
deu a Salvação.
Continue: Mesmo cego, Bartimeu entendia que Jesus era o Filho de Deus, nosso Salvador.
Atividade: O que Jesus curou o cego Bartimeu? Pinte a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus.

Sexta-Feira
Fale para criança: Todos os dias os fariseus viam o que Jesus fazia e mesmo assim não
acreditaram que ele era o Filho de Deus.
Continue: Bartimeu seguiu Jesus agradecendo a Deus pelo milagre que tinha acontecido.
Diga com alegria: Todos os que viram Jesus curar a cegueira de Bartimeu entenderam que Jesus
ouve nosso pedido de ajuda.

Continue: Ninguém se importava com Bartimeu porque ele era cego e mendigo, mas Jesus ouviu o
pedido de socorro dele.
Conclua afirmando: Não importa se você é criança ou se você não tem muitas coisas, Jesus
sempre ouve seu pedido de socorro.
Fixando a lição: Jesus ouve o nosso pedido de ajuda!
Atividade: Cole papel colorido no nome de quem sempre ouve o seu pedido de ajuda.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu te agradeço por cuidar de mim.

