Versículo

Meditação para as crianças em ministério 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 meu escudo está nas mãos
de Deus, que salva o reto de
coração.” (Sl 7:10)

SEGUNDA-FEIRA – Vestindo-se de Honestidade
Leia: A Bíblia diz assim – “A retidão era a minha roupa; a justiça era o meu manto e o meu
turbante" (Jó 29:14)
Diga para a criança com alegria: Qual a roupa que você mais gosta de vestir? (espere a criança
responder).
Continue explicando: O versículo de hoje fala de uma roupa especial – Retidão. “A retidão era a
minha roupa”. Como podemos nos vestir de honestidade e retidão? Vamos primeiro entender o
que é honestidade.
Peça para a criança repetir: Honestidade é falar sempre a verdade e fazer o certo – não pegar
coisas que são de outras pessoas.
ATIVIDADE: Leia a história para a criança e peça que ela pinte a criança honesta.
Benaion falou a verdade para sua
mãe. Ele quebrou o vaso.

Izelda mentiu para seu irmão dizendo
que não rasgou seu brinquedo.

Fale para a criança: Para agradar a Deus e ter sucesso na vida você precisa ser uma pessoa
honesta.
Tomando uma decisão – Peça para a criança repetir: Eu decido ser uma criança honesta que
sempre falar a verdade.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança honesta.

TERÇA-FEIRA – Honestidade nos Negócios
Leia: A Bíblia diz assim "O SENHOR DETESTA a desonestidade mas o Seu grande prazer é
uma pessoa honesta e decente" (Pv 11:1)
Pergunte da criança e peça para ela marcar a resposta. (espere um pouco para ela responder
– depois dê a resposta):
a) Qual o contrário de luz? (escuro, trevas)

b) Qual o contrário de aberto? (fechado)

c) Qual o contrário de feliz? (triste)

Continue explicando: O contrário de honestidade é desonestidade. Deus detesta a
desonestidade. Deus se agrada com a honestidade.
Peça para a criança repetir: Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser uma criança honesta.
ATIVIDADE: Podemos ser honestos em várias áreas da nossa vida. Na escola, em casa, na igreja ....
Circule a resposta da criança.
Leia para a criança:
Característica do honesto
O honesto fala a verdade. (Sl 15:2)
O honesto é correto no que faz.
(Rm 12.17)

Pergunte da criança:
Você se esforça para falar a verdade?

sim ou

não

Você se esforça para fazer tudo certo?

ATIVIDADE: Como criança você tem alguns trabalhos para fazer de forma honesta. Pinte a criança
que está trabalhando de forma honesta.

Guardando os brinquedos.

Bagunçando os brinquedos.

Memorizando: Agora vamos ser honestos e memorizar a Palavra de Deus em nosso coração
(aproveite esse tempo para ensinar o versículo da semana).
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser honesto(a) no meu trabalho.
QUARTA-FEIRA - Honestidade Como Testemunho
Leia: A Bíblia diz “Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos
olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens." (2 Co 8:21)
Explique: Você não pode ser honesto somente quando as pessoas estão vendo. Você precisa ser
honesto o tempo todo pois Deus está vendo tudo. A honestidade tem que estar dentro do seu
coração.
Peça para a criança repetir: Honestidade é falar sempre a verdade e fazer o certo – não pegar
coisas que são de outras pessoas.
ATIVIDADE: Observe as figuras e circule a criança que está sendo honesta e risque com um X as
crianças que estão sendo desonestas.
Vou levar escondido!

Ninguém está vendo!
Vou contar para
a mamãe que eu
quebrei.

Fale para a criança: Você precisa ser uma criança honesta – que fala sempre a verdade. Assim
todos acreditarão em você. Não fale mentiras e não faça nada escondido – Deus vê todas as
coisas.
Leia: A Bíblia diz em Romanos 12:17 “Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de
maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos.”
Peça para a criança repetir: Eu quero ser uma criança honesta.
Memorização: Peça para a criança repetir 3 vezes o versículo da semana.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero falar sempre a verdade.
QUINTA-FEIRA - Bênçãos e Proteção da Honestidade
Leia: A Bíblia diz assim “O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração.”
(Sl 7:10)
Explique para a criança: Sabia que a honestidade é uma proteção para sua vida? Ela protege você
de muitos problemas. A honestidade também traz bençãos para nossa vida.
ATIVIDADE: Ligue as bençãos da honestidade com as figuras.
Não tem nada a temer – não
tem medo. Pv 10.9 (viva)
Terá uma recompensa
eterna. Pv 11.18 (viva)

Continue explicando: Vou contar para você outras bençãos que ganhamos em sermos honestos.
– Pinte os desenhos.
Deus não deixa faltar
nada. Sl 84:11

Deus iluminará seu
caminho. Sl 112:4

Felicidade para sua
família. Pv 20.7

Peça para a criança repetir: Eu quero ser uma criança honesta.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por abençoar minha vida.
SEXTA-FEIRA – Honestidade para com Deus
Leia: A Bíblia diz assim “Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que
vivem conforme a lei do Senhor."(Sl 119:1)
Fale para a criança: Você quer ser feliz? (espere ela responder). Vou te contar o segredo de ser
feliz – obedecer a Deus.
Continue: Aprendemos que a honestidade é como um tipo de roupa que nosso coração veste, uma
roupa diária, da qual você não poderá se livrar sem ficar completamente nu e envergonhado. Ou
seja, a honestidade deve fazer parte do seu caráter.
ATIVIDADE: Pinte a roupa que você deve vestir sempre.
MENTIRA

HONESTIDADE

Fale para a criança: Ser honesto com Deus é sempre falar a verdade para Ele e buscar agradá-lo.
Memorização: Hoje a criança já deve ser capaz de falar o versículo sozinha.
Oração - Leia e a criança repete:
Deus, me ajuda a ser uma criança honesta.
Eu quero te agradar de todo o meu coração.

