Meditação – Infantil 3

SEMANA 32 – A GRANDE PESCA E JESUS SOBE PARA O CÉU
Nome:______________________________________________ Turma no Nova Infantil: _______
Professor: ____________________________________Contato:___________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará”. (Hebreus 10:37)
Data para falar o versículo: 06.11.2022






Para a criança fazer essa meditação ela precisará 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: João 21:1-25 / Atos 1:1-11 (Sua leitura)
________________________________________________________________________________________

Segunda-feira
Diga para a criança: Um tempo depois da ressurreição de Jesus, sete discípulos estavam à beira
do mar da Galileia. Pedro era um deles e decidiu pescar.
Fale: Junto com ele foram Tiago, João e mais quatro discípulos. Eles passaram a noite toda
tentando, mas não pescaram nada!

Continue: Assim que começou a clarear, eles ainda estavam no barco. De repente apareceu um
homem na praia e perguntou se eles tinham algo para comer e eles responderam que não.
Fale com rosto espantado: Aquele “homem desconhecido” mandou que eles lançassem a rede do
lado direito do barco, pois ali encontrariam peixe.
Fale com alegria: Eles jogaram a rede, e logo depois, já não conseguiam puxá-la para dentro do
barco, devido a grande quantidade de peixes que tinham pescado.
Fixando a lição / A criança repete: Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar.
Atividade: Leia com a criança João 21:6 e ajude-a a escrever o que o homem disse para os
discípulos.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Oração- Leia e a criança repete: Jesus, eu te amo!

Terça-feira
Diga para a criança: Depois de terem seguido o conselho daquele homem e conseguido pescar
tantos peixes, João percebeu que aquilo tinha sido um milagre.
Continue, sorrindo: Ele entendeu que aquele homem era Jesus, então ele disse: “É o Senhor!”
Fale com entusiasmo: Quando Pedro ouviu isso, ele se vestiu, jogou-se no mar da Galileia e
começou a nadar depressa até Jesus.

Fale: Os outros discípulos foram à praia de barco e quando desembarcaram viram uma pequena
fogueira com alguns peixes assando, e um pouco de pão.
Então, Jesus disse: “Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar”. Pedro, imediatamente,
entrou no barco e arrastou a rede para a praia.
Informe: Sabe quantos peixes tinham na rede? 153 grandes peixes. (Diga para criança repetir)
Fale sorrindo: Depois disso, Jesus falou: “Venham comer!”. Jesus serviu peixe e pão aos seus
discípulos e comeu junto com eles.
Afirme: Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou (voltou a
viver).
Fixando a lição / A criança repete: Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar.
Atividade: Conte quantos peixes tem na rede e responda a pergunta.

Nessa rede tem ____ peixes, mas os discípulos pescaram ____ peixes.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus eu sei que estás vivo!
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando acabaram de comer, Jesus perguntou
a Pedro: “Você me ama mais do que estes outros me amam?”
Pedro respondeu: “Sim, tu sabes que te amo Senhor”. Disse Jesus:
“cuide dos meus cordeirinhos”.
Então Jesus perguntou novamente: “Você me ama?” Ele
respondeu: “Sim, Senhor tu sabes que te amo!”. Jesus disse: “Então
cuide das minhas ovelhas”. Jesus fez a mesma pergunta três vezes
a Pedro.

Prossiga: Na terceira vez, Pedro ficou magoado. Mas Jesus
insistiu com ele. “Cuide das minhas ovelhas”. Jesus estava
confirmando que perdoava Pedro por ele tê-lo negado três vezes e
que estava entregando a liderança a ele.
Fale com alegria: Olha que maravilhoso! Quando Jesus disse a
Pedro cuide dos meus cordeirinhos ele estava falando das
crianças.
Explique: Você sabia que cordeirinho é um filhote de ovelha.
Jesus estava falando de você e mostrando que ama as crianças.
Diga: Jesus sabia que depois de tudo o que Pedro passou ele se tornaria um líder fiel a Deus, capaz
de morrer por Cristo.
Fixando a lição / A criança repete: Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar.
Atividade: Jesus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Jesus deu uma missão para Pedro,
ele devia cuidar das suas ovelhas. Circule os cordeiros e ovelhas que Jesus estava falando:

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por se preocupar comigo.
Quinta-feira
Fale para a criança: Maria Madalena, os dois homens a caminho de
Emaús, os apóstolos, mais quinhentas pessoas viram que Jesus estava
realmente vivo.
Continue: Depois que voltou a viver, Jesus apareceu aos discípulos
por 40 dias com dois propósitos:
 Jesus deu muitas provas sem deixar dúvidas de que
estava vivo;
 Falou sobre o Reino de Deus para os discípulos.
Diga: Mas quando Jesus falava sobre o Reino de Deus, ele falava uma
coisa e os discípulos entendiam outra, pois os discípulos achavam que o Reino seria aqui na terra. E
que os romanos seriam derrotados.
Conte: Os discípulos sabiam que Jesus iria deixá-los, pois ele já havia avisando a eles. Mas antes
de ir, Jesus deixou algumas missões para os discípulos. Amanhã você vai saber.
Fixando a lição/A criança repete: Jesus está vivo, subiu aos Céus e vai voltar.
Atividade: Cubra o pontilhado com lápis de cor e descubra por
quantos dias Jesus ficou com os discípulos depois que
ressuscitou.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me ajude a te obedecer, mesmo sendo o único.

Sexta-feira
Fale para criança: A missão que Jesus deixou para os discípulos cumprirem foi:
 Falar de Jesus para as pessoas;
 Batizar quem aceita Jesus como
seu salvador;
 Ensinar e obedecer tudo o que
Jesus falou;
 E acreditar que Jesus está
sempre cuidando de nós.

Fale sorrindo: Depois de dar a missão para eles, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto
fazia isso, Jesus começou a flutuar na frente deles. Os discípulos ficaram olhando até não conseguir
vê-lo, pois, uma nuvem cobriu Jesus.
Continue: Os discípulos continuavam olhando para cima, de
repente, dois homens vestidos de branco apareceram e disseram:
Mude a voz: "Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará
da mesma forma como o viram subir" (Atos 1:11). Desta forma
Jesus irá voltar.
Fixando a lição/A criança repete: Jesus está vivo, subiu aos
Céus e vai voltar.
Atividade: Pinte a cena e desenhe Jesus subindo aos céus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu sei que em breve virá nos buscar.

