TOP INFANTIL
5ª SEMANA

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 11 – JESUS CURA UM PARALÍTICO
Nome:_________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:___________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
"Eu sempre os amei", diz o Senhor. (Malaquias 1:2a)
Se a sua criança tem 2 anos o versículo não será exigido, será opcional. Mas não deixe de ensinar!

Data para falar o versículo: 22.05.2022







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,) e 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 Lucas 5:17-26 / Marcos 2:1-12 (Sua leitura)

Segunda-feira
Fale para a criança: Certo dia, Jesus estava em
Cafarnaum ensinando em uma casa e muitas pessoas
estavam lá para ouvir.
Continue: Na casa estavam também os fariseus querendo
ver o que Jesus fazia. Não para aprenderem, mas para
falarem mal dele. Porque eles não acreditavam em Jesus.
Tome um susto: De repente, do lado de fora da casa
tinham alguns homens carregando uma maca com um
homem que não podia andar, pois ele era paralítico.
Continue: Eles queriam tentar entrar na casa e colocar o
paralítico na frente de Jesus. Será que irão conseguir? Amanhã você saberá.
Atividade: Pinte a figura de Jesus ensinando as pessoas.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero aprender mais com Jesus.

Terça-feira
Fale para a criança: A casa estava lotada e os amigos do paralítico não conseguiram entrar.
Continue com entusiasmo: Então eles tiveram uma ideia para levar o homem até Jesus.
Fale sorrindo: Subir até a parte de cima da casa, no telhado e entrar pelo teto.

Continue: Os quatro homens fizeram isso porque queriam ajudar seu amigo que não podia andar.
Afirme: Deus fez você para ter amigos, mas você precisa de bons amigos, que te ajudam a ficar
mais perto de Jesus.
Ensine: Um bom amigo vai te ajudar a obedecer ao que Jesus ensina: obedecer aos pais, ser
estudioso tanto na escola quanto da Bíblia e vão te ajudar quando você precisar.
Fixando a Lição: Jesus me ama e quer ser meu melhor amigo.
Atividade: O paralítico tinha quatro amigos. Recorte e cole 4 amigos na figura e ajude o paralítico a
chegar até Jesus. (opção: pode desenhar 4 amigos).

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a escolher bons amigos.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando chegaram na parte de cima da casa, tiraram uma parte do telhado e
desceram o paralítico pelo teto no meio da multidão, bem na frente de Jesus.
Continue: Jesus viu que eles tinham muita fé. Eles acreditavam que somente Jesus podia curar seu
amigo doente.
Afirme: Quando você estiver passando por um momento ruim, lembre que Jesus quer ser seu
melhor amigo.

Continue: Mas também quer que você tenha bons amigos aqui na terra. Amigos que te ajudem a
ficar mais perto de Deus.
Fixando a Lição: Jesus me ama e quer ser meu melhor amigo.
Atividade: Os amigos desceram o homem doente pelo teto. Leve o paralítico até Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero confiar em ti em todos os momentos!
Quinta-feira
Fale para criança: Jesus chegou perto do paralítico e viu
que ele tinha fé e seus amigos também.
Jesus olhou para o homem e disse: “Seus pecados
estão perdoados”.
Os fariseus e mestres da lei pensaram: "Quem é esse
que fala essas coisas? Só Deus pode perdoar pecados".
Afirme com convicção: Mas Jesus é Deus! Jesus pode
curar e perdoar os pecados.
Fixando a lição: Jesus me ama e quer ser meu melhor
amigo.

Atividade: Seus amigos também devem ser amigos de Jesus, pois vão ajudar você a obedecer.
Circule a figura que mostra de que forma os amigos podem te ajudar.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ter amigos que me ajudam a te obedecer!
Sexta-Feira
Jesus disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa".
Fale com voz de suspense: Na mesma hora o homem doente se levantou, pegou sua maca e
voltou para casa agradecendo a Deus.

Continue com alegria: Jesus curou o homem doente! Ele ama muito as pessoas, por isso ele cuida
sempre da sua saúde, da sua família e dos seus amigos.
Fixando a lição: Jesus me ama e quer ser meu melhor amigo.
Continue: Todas as pessoas que viram Jesus curando o homem doente ficaram felizes e
agradeceram a Deus.
Atividade: Jesus curou o paralítico ou ele ficou sem andar em uma cama? Pinte a figura certa:

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, eu quero ser teu amigo!

