Versículo

Meditação - crianças no Sonho de Natal - INFANTIL
Nome:_____________________________ Ministério: __________
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
1) Fazer as meditações diariamente até o término do
Sonho de Natal; 2) Memorizar (após decorar os
versículos, a criança deve falar o versículo só de memória
para alguém do ministério); 3) Entregar todas as folhas.
4) Se esforçar para cumprir todos os desafios.

PARA MEMORIZAR
NESSA SEMANA

 “O Senhor está
com você, poderoso
guerreiro”. (Jz 6:12b)

Segunda-feira: Nascendo um guerreiro
Leia: A Bíblia diz assim – “Assim respondeu o Senhor: “Se você se
arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir; se você disser
palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este
povo voltar-se para você, mas não se volte para eles” (Jr 15.19)
Diga para a criança: Quando fazemos coisas erradas, coisas ruins
acontecem. O povo de Deus desobedeceu e ficou como escravo dos
midianitas e outros povos.
Continue explicando: Por
causa da perseguição os
israelitas se escondiam.
Pinte o local onde eles se
escondiam dos inimigos.

Continue: Por causa do
sofrimento o povo clamou
ao Senhor por livramento.
Peça para a criança repetir: Deus sempre ouve seu povo.
Fale para a criança: O povo precisaria de um guerreiro para libertá-los.
Quem será esse guerreiro?
Dê a resposta: Gideão! Peça para a criança repetir: Gideão.
Tomando uma decisão – Peça para a criança repetir: Eu quero ser um
guerreiro de Deus.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser um guerreiro.

Terça-Feira: O que Deus espera do verdadeiro líder - Trabalho!
Leia: A Bíblia diz assim
“Portanto, meus amados
irmãos, mantenham-se firmes,
e que nada os abale. Sejam
sempre dedicados à obra do
Senhor, pois vocês sabem que,
no Senhor, o trabalho de vocês
não será inútil” (1 Co 15:58)
Fale para a criança: Deus
chamou Gideão para uma
missão. Nesse momento estava
malhando o trigo num tanque de
prensar uvas, para escondê-lo
dos midianitas.” Jz 6:11. Pinte a
figura.
Continue: Gideão seria o comandante que iria libertar Israel. Deus procura
homens e mulheres que trabalhem incansavelmente - bons líderes sempre
trabalham!
Peça para a criança repetir: Bons líderes são trabalhadores.
ATIVIDADE: Mesmo criança você pode treinar ser um bom trabalhador. Veja
uns exemplos. (peça para a criança imitar as imagens)
Você NÃO pode ser:
Você TEM que ser:

Memorizando: Aproveite esse tempo para ensinar o versículo da semana.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser trabalhador (a).
Quarta feira: O que Deus espera do verdadeiro líder - Inteligência
Leia: A Bíblia diz “Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e
assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes.
Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: "Como é sábio e
inteligente o povo dessa grande nação!" (Dt 4:6)

Explique: Um bom líder deve ser inteligente. Uma das características de
uma pessoa inteligente é a obediência.
Pergunte para a criança: Você sabe o que é obediência? (espere a
resposta dela). Faça a criança repetir duas vezes.
Peça para a criança repetir e fazer os gestos: Obedecer é:

1

2
fazer imediatamente.

Fazer

3
fazer completamente

4
fazer sem reclamar.

Fale para a criança: Um bom líder
é inteligente. A Bíblia fala de um
homem que foi muito inteligente.
Deus ouviu sua oração e ele é
conhecido como o homem mais
inteligente de todos os tempos –
seu nome é Salomão (peça para a
criança repetir o nome)
Pergunte da criança: Qual o nome
do homem mais inteligente? (espere
que ela responda: Salomão)
ATIVIDADE: Salomão foi um rei muito importante, rico e abençoado por
Deus. Pinte o desenho.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela inteligência.
Quinta-feira: Poderoso guerreiro!
Leia: A Bíblia diz assim “... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e
lhe disse: “O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. (Jz 6:12)
Conte para a criança: Enquanto Gideão estava trabalhando, apareceu um anjo
do Senhor e lhe deu uma missão.
Continue explicando: Em seguida Deus disse: “Vá libertar Israel dos
midianitas. Não sou eu que estou te enviando?”. Gideão ficou com medo

ATIVIDADE:
Complete os
pontinhos para formar
a roupa do anjo.
Pergunte da
criança: Você tem
medo de quê?
(espere a criança
responder)

O Senhor está com você,
poderoso guerreiro.

Explique: Quando
temos o Espírito do Senhor podemos vencer qualquer batalha – você não
precisa ter medo.
Peça para a criança repetir: Com Jesus eu sou um poderoso guerreiro.
Oração - Leia e a criança repete:
Deus, eu quero ser um poderoso guerreiro de Jesus.
Sexta-feira: Não se deixe enganar, tenha confiança!
Leia: A Bíblia diz assim “... Pois tu és a minha esperança, ó Soberano
Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude.” (Sl 71.5)
Fale para a criança: Gideão e os israelitas pensavam que Deus os tinha
abandonado. Mas Deus não nos abandona nunca.
Peça para a acriança repetir: Deus nunca me deixa só. Eles está sempre
comigo
Continue: Apesar de ter medo, Gideão obedeceu ao Senhor. Deus lhe deu
coragem. Ele foi citado na lista dos heróis da fé em Hebreus.
ATIVIDADE: O Espírito Santo de
Deus te faz um poderoso
guerreiro. Pinte o desenho
(menino pinta menino, e menina
pinta menina)
Fale para a criança: Assim como
Gideão você deve confiar que sua
força vem do Senhor.
Memorização: Hoje a criança já
deve ser capaz de falar o versículo
sozinha.
Oração - Leia e a criança
repete:
Deus, eu confio em ti.

