Versículo

Meditação – Infantil 2

SEMANA 13: O Nascimento de Moisés
Nome: _____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ________________________________________ Contato: ____________________
Versículos para decorar (Palavra Fest)
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.
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
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: Êxodo 1:1 a 2:10

Segunda-feira
Revise com a criança: Depois que José se tornou
governador e perdoou seus irmãos, toda a sua família saiu de
Canaã e foi morar com ele no Egito, na terra de Gósen.
Continue: Eles chegaram ao Egito com mais ou menos
setenta pessoas. Depois de muito tempo, José e sua família
morreram, mas o povo de Israel continuou crescendo, porque
eles tiveram muitos filhos, assim como Deus prometeu.
Fale: Muitos anos depois, apareceu um novo faraó que não
sabia nada sobre o que José tinha feito no Egito.
Continue: O novo faraó viu que o povo de Israel era muito grande e ficou com medo deles ficarem
mais fortes e quererem
mandar no Egito.
Faça rosto de surpresa:
Então faraó teve uma ideia
para os israelitas não terem
mais filhos. Sabe qual foi?
Amanhã você irá saber.
Atividades: O povo de
Israel cresceu porque
tiveram muitos filhos.
Desenhe ou cole os filhos
dessa família para ficar
bem grande.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela minha família.

Terça-feira
Fale para a criança: A primeira ideia de faraó foi aumentar o trabalho dos israelitas fazendo deles
escravos no Egito. Eles tinham que fazer muitos tijolos e cuidar dos campos.
Continue: Os egípcios tratavam muito mal os israelitas, mas mesmo assim eles continuavam tendo
muitos filhos. Então faraó teve outra ideia.
Faraó disse: “Quando as mulheres israelitas tiverem bebê, se nascer um menino, matem; mas se
nascer uma menina pode viver”.

Continue: Mas faraó percebeu que as parteiras, mulheres que ajudavam o bebê nascer, não
obedeceram a ordem dele porque elas tinham medo de Deus. Elas não matavam os meninos.
Faça rosto de assustado: Por isso, faraó mandou matar os bebês meninos jogando eles no rio
Nilo! Que homem mau!
Afirme para a criança: Mas Deus cuida de seu povo e já tinha um plano para tirar os israelitas da
escravidão: Ele estava preparando mais um herói. Porque nada e nem ninguém pode destruir os
planos de Deus.
Faça rosto de surpresa: Quem será este herói? Em breve você vai saber.
Atividade: Quantos planos o faraó teve? Cole bolinhas de papel na resposta correta.
Antes da atividade, revise os planos de faraó: Fazer os Israelitas escravos e matar os bebês
meninos.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, o Senhor é o meu super-herói.
Quarta-feira
Fale para a criança: Na tribo de Levi havia um casal de israelitas
chamados Anrão e Joquebede. Eles tinham três filhos: Arão, Miriã
e Moisés (peça para a criança repetir).
Continue: Moisés nasceu no tempo em que o faraó queria que
todos os bebês meninos fossem jogados no rio para morrerem.
Ensine: Mas Deus cuidou de Moisés! Da mesma forma, Deus
cuida de você em todos os momentos desde pequenino.

Afirme: Por isso, Deus quis você nascesse e planejou tudo para que isso acontecesse. Escolheu o
dia, a hora, sua família, o lugar. Uau! Deus te ama muito!
Continue com a história: Joquebede, mãe de Moisés, escondeu ele em casa por 3 meses, mas ele
estava crescendo e não dava mais para esconder o bebê! O que será que Joquebede vai fazer?
Atividade: Ligue o bebê Moisés até a sua família e repita o nome de cada um:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim desde de pequenino.
Quinta-feira
Fale para criança: Joquebede teve uma ideia com a ajuda de Deus: fazer uma cesta bem forte para
Moisés ficar e colocar no rio Nilo para que não fosse morto como os outros bebês.
Continue: Perto dali, a princesa filha de faraó, estava tomando banho e as águas levaram o cesto
em que Moisés estava até ela.
Reaja com surpresa: Então a serva da princesa abriu a cesta e viu que Moisés estava lá dentro e
que ele era um bebê do povo de Israel.

Diga: Mesmo assim, a princesa decidiu ficar e cuidar de Moisés como se fosse seu filho.
Continue: Miriã (irmã de Moisés) viu tudo o que aconteceu e saiu correndo para falar com a
princesa, e disse que conhecia uma mulher que podia dar leite e cuidar de Moisés até ele crescer.
Fale com entusiasmo: Essa pessoa era Joquebede, a própria mãe de Moisés. Que legal! Miriã foi
muito inteligente.
Fixando a lição: Deus cuida de mim desde pequenino.
Atividade: Circule e depois pinte o que Joquebede usou para colocar Moisés no rio Nilo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei que tu me amas muito.
Sexta-Feira
Fale para a criança: A filha do faraó entregou o bebê para Joquebede e lhe disse (mude a voz):
“Quero que você amamente essa criança para mim, e eu lhe pagarei pelo seu trabalho”.
Fale com alegria: Olha que legal! Joquebede além de receber um pagamento para cuidar do
próprio filho, ainda poderia ficar perto dele e ensinar tudo sobre Deus para ele.
Diga: Quando o menino cresceu e parou de mamar foi levado de volta à filha do faraó, que o adotou.
Moisés foi morar no palácio, aprendeu tudo sobre o Egito, foi criado e educado como um príncipe.

Afirme: Deus cuidou de Moisés desde bebê, pois tinha um grande plano para ele e seu povo. Deus
também cuida de você onde você estiver. Deus sabe tudo o que acontece conosco.
Fale com suspense: Deus tinha um plano para a vida de Moisés e ninguém poderia atrapalhar.
Semana que vem vamos saber o que aconteceu com Moisés quando ele cresceu.
Fixando a lição/A criança repete: Assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida de você desde
pequenino.
Atividade: Cubra os pontinhos e descubra quem sempre cuida de nós em todos os momentos.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela tua proteção.

