Versículo

Meditação – Infantil 1

SEMANA 12: José - Governador
Nome: ____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: _______________________________________Contato:_____________________
Atenção NOVA INFANTIL: O Palavra Fest 2019 já começou!
Durante as próximas 3 semanas sua criança terá o desafio de decorar: TIAGO
Quem decorar participará de BRINCADEIRAS e SORTEIOS no Nova Infantil onde
poderão ganhar prêmios. Quanto mais versículos decorar, mais chance terá de
ganhar. A criança pode falar tudo de uma vez ou parcelar. Também pode decorar
todos os versículos do Palavra Fest para ter mais chances.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3
(Estamos
a Bíblia
naPalavra
Nova Versão
Internacional
– NVI)
semanas,
ganharáusando
o Prêmio
final do
Fest. Vamos
lá! Abaixo
os versículos
por semana.
Data para falar o versículo: até o final do Palavra Fest.







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 a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Gênesis 40 a 50

Segunda-feira
Fale para a criança: José era obediente ao Senhor e sabia que não
podia namorar uma mulher casada.
Faça rosto de reprovação: A mulher de Potifar mentiu e disse que
José queria namorar com ela e agarrá-la. Que coisa feia! Por causa
disso José foi preso.
Fale sorrindo: Mas Deus tinha um plano na vida de José. E mesmo
na prisão José fazia as coisas certas, por isso o carcereiro (homem
que cuida dos presos) deixou José responsável por todos os presos.
Continue: Depois de um tempo, o copeiro (pessoa que provava e
servia as bebidas do rei) e o padeiro (quem preparava a comida do
rei) foram presos na mesma prisão onde José estava. E um dia eles
tiveram sonhos, mas não entenderam o que queriam dizer.
Pergunte para a criança: E
agora? O que será que vai
acontecer? Amanhã você
vai saber.
Atividades: Pinte a cena
que José ficou responsável
pelos presos.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a te obedecer em todos os lugares.

Terça-feira
Fale para a criança: O copeiro e o padeiro contaram a José o sonho que tiveram. Deus ajudou José
a descobrir o significado daqueles sonhos.
Então José disse: Daqui a três dias o copeiro sairá da prisão e o padeiro morrerá.
Faça uma expressão de surpresa: E tudo aconteceu como Deus havia falado para José.
Continue: O padeiro foi morto e o copeiro quando saiu da prisão foi trabalhar outra vez para o faraó.
José continuou preso e pediu para o copeiro não se esquecer dele quando estivesse com o rei.
Faça rosto de desânimo: Mas o copeiro se esqueceu de José. Ele ficou preso por mais 2 anos.
Diga: Certa vez, o faraó teve dois sonhos muito estranhos.

No primeiro sonho: O faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras. As vacas magras comiam
as vacas gordas.
No segundo sonho: O faraó sonhou com espigas de trigo grandes e espigas de trigo pequenas. As
espigas pequenas comiam as espigas grandes.
Continue: Então o faraó acordou muito assustado querendo saber o que aqueles sonhos
significavam, mas ninguém conseguiu ajudar o faraó a descobrir.
Atividade: Faraó teve dois sonhos. Cole figuras mostrando com que faraó sonhou.
Sonho 1
Sonho 2

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a saber esperar o teu tempo.
Quarta-feira
Fale para a criança: O copeiro lembrou que José tinha falado o que queria dizer o sonho dele. Ele
disse para o faraó que José poderia explicar o sonho. O faraó mandou buscar José lá na prisão.
Continue: Mais uma vez, Deus mostrou para José o que significava o sonho de faraó.

José explicou para o faraó: Os sonhos querem dizer a mesma coisa: aqui no Egito serão 7 anos
de muita comida, mas depois serão 7 anos de muita fome em todo mundo.
Diga: José ainda explicou para faraó como ele deveria resolver esse problema. Faraó ficou tão feliz
que mandou tirar José da prisão e o colocou como governador do Egito.
Faça rosto de alegria: Uau! Depois de faraó, quem mandava no Egito era José.
Ensine: Deus nunca se esqueceu de José e sempre cuidou dele em todos os momentos, da mesma
forma Deus cuida de você. Ele nunca te deixa sozinho.
Atividade: José estava preso quando foi chamado para interpretar os sonhos de faraó. Leve José
até o faraó colando bolinhas de papel pelo caminho.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigada por sempre cuidar de mim.
Quinta-feira
Fale para criança: O tempo de fome chegou a todo o
Egito, e no mundo todo também faltava comida, foram
sete anos de muita fome.
Continue: Mas no Egito não faltou comida, porque José
mandou guardar muita comida para quando chegasse
esse tempo de fome.
Faça rosto de tristeza: Mas na casa de Jacó, o pai de
José, não tinha comida, então Jacó mandou os irmãos
de José, aqueles que jogaram ele no poço e o venderam
como escravo, irem ao Egito comprar comida.
Diga: Quando os irmãos de José chegaram ao Egito se
curvaram diante do governador que era o seu irmão
José, mas não o reconheceram.
Continue: Mas quando José viu seus irmãos, ele os reconheceu. Será que José vai se vingar ou
perdoar seus irmãos por tudo que eles fizeram?
Fale: José não fez nenhum mal para eles. Depois de um tempo, os irmãos de José voltaram de novo
para o Egito para comprar mais comida, mas dessa vez José disse para eles quem ele era.
Pergunte: Sabe o que José fez com os seus irmãos? Faça a sua meditação amanhã.
Fixando a lição: Assim como Deus me perdoa, devo perdoar as pessoas.

Atividade: Circule e depois pinte a figura que mostra o que os irmãos de José fizeram quando o
viram pela primeira vez.

Abraçaram José

Se curvaram diante de José

Oração - Leia e a criança repete: Deus obrigado pela comida que tenho em casa todo dia.
Sexta-Feira
Fale com alegria: José perdoou seus irmãos, pois entendeu
que foi da vontade de Deus que ele se tornasse governador do
Egito para que pudesse salvar muitas vidas.
Continue: José mandou buscar seu pai Jacó e quando José
encontrou com o seu pai, o abraçou e chorou, pois estava
muito feliz em ver seu pai de novo.
Diga: O faraó deu uma cidade para a família de José morar.
Jacó, José e toda a família foram morar no Egito e viveram lá
em paz e protegidos, enquanto José era vivo.
Ensine: Perdoar é legal e alegra o coração de Deus, por isso
você deve perdoar e não se vingar. Deus vai abençoar você.
Se alguém fizer alguma coisa para você conte para seus pais, seus professores e para Deus.
Conclua: José foi obediente e confiou em Deus em todos os momentos. Ele morreu bem velhinho.
Fixando a lição/A criança repete: Assim como Deus me perdoa, devo perdoar as pessoas.
Atividade: José entendeu que tudo era vontade de Deus e perdoou seus irmãos, nós também
devemos perdoar as pessoas. Marque um x nas cenas abaixo que mostram atitudes de perdão.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a amar e perdoar as pessoas!

