Versículo

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 24: SALOMÃO
Nome: ______________________________________________ Turma no Nova Infantil: _____
Professor: ____________________________________Contato:_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Ele é o Deus que me reveste de força. (Salmos 18:32a)
Data para falar o versículo: 01.09.2019







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: 1 Reis 1:28 a 3:28

Segunda-feira
Fale para a criança: Passado muito tempo, o rei Davi ficou
velhinho e precisava de alguém mais jovem para ser o novo rei.
Continue: Salomão, filho de Davi se tornou o novo rei de Israel.
Diga com alegria: Todos ficaram felizes, tocaram trombetas e o
povo gritou: “Viva o rei Salomão!”
Continue: Antes de morrer, Davi deu alguns conselhos para seu
filho Salomão: “Seja forte e seja homem. Obedeça tudo que o
Senhor, seu Deus, mandar. Ande sempre nos seus caminhos”.
Fale: Davi morreu bem velhinho e durante toda sua vida teve
riquezas e respeito do seu povo.
Finalize: Salomão sentou no trono e teve um reinado forte, pois
Deus estava com ele.
Atividades: Pinte bem bonito o rei Salomão.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude sempre a te obedecer.

Terça-feira
Fale para a criança: Salomão foi o terceiro rei de Israel.
Vamos relembrar os três reis que o povo de Israel já teve?
(Fale e a criança repete) Saul, Davi e Salomão. Muito bem!
Diga com amor: Salomão amava muito a Deus. Durante
todo o seu reinado teve paz, não teve guerras e o reino dele
foi maior que do seu pai Davi.
Continue com a história: Certa vez em Gibeom, Deus
apareceu no sonho de Salomão.
Deus disse para Salomão (Mude a voz): “Peça o que você
quiser, e eu lhe darei”.
Faça rosto de surpresa e pergunte: Uau! O que você pediria a Deus? (Deixe a criança
responder).
Fique pensativo e diga: Salomão poderia ter pedido tudo que ele quisesse: riquezas, paz contra os
inimigos de Israel, ser famoso ou que o povo não pecasse mais.
Finalize em tom de suspense: Mas sabe o que Salomão pediu a Deus? Amanhã você vai descobrir!
Atividade: Cole no balão o que você pediria a Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por estar comigo sempre.
Quarta-feira
Fale com entusiasmo: Adivinha o que Salomão pediu:
Sabedoria! Sabedoria é quando você sabe o que Deus
quer e escolhe o que é certo.
Afirme: Se você quiser ser sábio você precisa pedir de
Deus e estudar a sua Palavra: meditando, decorando
versículos, vindo para o Nova Infantil aprender as
histórias da Bíblia.
Ensine: É estudando a Bíblia que você aprende como
fazer o que Deus quer, como ser um filho obediente e
como ficar mais inteligente.

Diga: Você quer ser sábio e fazer o que é certo? Deixando Deus e sua família feliz? Então peça
para alguém ler a Bíblia para você e não falte o Nova Infantil para aprender muito.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a
ele.
Atividade: Leve as crianças pelo caminho que as deixarão mais sábias.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me dá sabedoria!
Quinta-feira
Fale para criança: Deus ficou muito feliz com o pedido de Salomão e deu a ele um coração
sábio. Deu também o que ele não pediu: riquezas, fama e vida longa.
Você sabia: Depois de Jesus, Salomão foi a pessoa mais sábia que existiu.
Ensine: Por isso quando você faz meditação, memoriza os versículos você fica mais sábio,
porque a sabedoria vem de Deus e não dos homens. A Bíblia está perto de você todos os
momentos.
Continue com a história: Salomão era conhecido por todos os povos por causa de sua
sabedoria.

Diga: Certo dia, a rainha de Sabá quis conhecer Salomão e quando encontrou com ele fez muitas
perguntas. Deus ajudou Salomão responder todas elas.
Faça rosto de feliz: A rainha ficou tão feliz que agradeceu a Deus pela sabedoria de Salomão e
disse que Deus cuidava de seu povo.

Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a
ele.
Atividade: Deus deu sabedoria para Salomão, mas deu outras coisas também. Circule a
resposta certa.

RIQUEZAS

BICICLETA

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado porque eu tenho a Bíblia para aprender.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Salomão foi rei durante 40 anos e teve
um reinado de paz. As pessoas procuravam o rei Salomão
para resolver todo tipo de problema, pois sabiam que a
sabedoria dele vinha de Deus.
Continue: Salomão construiu um grande templo para Deus,
onde as pessoas podiam ir adorar e agradecer a Deus por
todas as coisas.
Diga: Salomão teve uma vida longa como Deus tinha dito e
já estava bem velhinho quando morreu e foi colocado no
mesmo lugar que seu pai – Davi.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a
ele.
Atividade: Pinte o templo que Salomão construiu para Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pelas pessoas que me ensinam a te obedecer.
.

