Versículo

Meditação – Infantil 3

SEMANA 24: SALOMÃO
Nome: _________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: _________________________________________Contato:________________________
Versículos para decorar
Pois o Senhor é quem dá sabedoria. (Provérbios 2:6a)
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: Depois de muito tempo, Davi já estava
velho e precisava de alguém mais jovem para ser o novo rei.
Explique: Mas essa mudança não foi fácil. Depois de muita
confusão com seus irmãos, Salomão foi ungido rei sobre Israel
pelo sacerdote Zadoque e o profeta Natã.
Continue: Eles tocaram a trombeta e todo o povo gritou: “Viva
o rei Salomão!”
Conte: Antes de sua morte, Davi deu alguns conselhos ao seu filho
Salomão: “Seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor,
seu Deus, mandar. Ande nos seus caminhos em tudo”.
Conclua: Davi morreu em boa velhice, teve uma vida longa, riquezas e honra.
Atividade: Pinte Salomão sendo coroado rei de Israel.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a andar em seus caminhos.

Terça-feira
Explique para a criança: Salomão sentou no trono de Davi quando
tinha aproximadamente 20 anos. Seu reinado se tornou forte, pois o
Senhor estava com ele e o tornou muito poderoso.
Fale com entusiasmo: Ele foi o terceiro rei de Israel.
Pergunte para a criança: Você lembra o nome dos três reis de Israel?
(Dê um tempo para ela responder e continue). Saul, Davi e
Salomão. Muito bem!
Explique: Salomão assumiu o reino do seu pai, e no final, seu reinado
se tornou dez vezes maior do que quando ele recebeu. Ele teve paz e
não guerreou contra os inimigos.
Diga: Certa vez em Gibeom o Senhor apareceu a Salomão em um
sonho e disse: “Peça o que você quiser, e eu lhe darei” (1Re 3:5).
Pergunte para a criança: O que você pediria se Deus fizesse essa
pergunta?
Diga: Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, riqueza, que ele se
tornasse um rei famoso, paz contra os inimigos de Israel ou que o povo
nunca mais se desviasse dos caminhos do Senhor.
Fale com alegria: Mas sabe o que Salomão pediu? SABEDORIA.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a ele.
Atividade: Escreva o que Salomão pediu de Deus.

____________________________

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me dá sabedoria para te agradar.
Quarta-feira
Explique para a criança: Sabedoria é conhecer a vontade de Deus para
fazer o que é certo. Você sabe como se tornar sábio? Pedindo de Deus e
estudando a sua Palavra.
Continue: Na Bíblia você vai aprender como agradar a Deus, ser obediente
aos seus pais e como se tornar mais inteligente. Vai aprender tudo!
Fale sorrindo: Você aprende mais ainda fazendo suas meditações,
decorando versículos e assistindo as histórias da Bíblia no Nova Infantil.
Diga para a criança: Deus ficou muito feliz com Salomão por ter pedido
sabedoria e ele deu também o que Salomão não tinha pedido: riquezas,
fama e vida longa.

Fale com admiração: Deus deu um coração sábio para Salomão como nunca houve e nem haverá.
Deus se agradou do pedido dele!
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a ele.
Atividade: Desenhe o livro que você pode aprender a ser sábio e tomar boas decisões.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero ser sábio e inteligente como Salomão.
Quinta-feira
Fale para a criança: Chegou a hora de Salomão mostrar que sua
sabedoria vinha do Senhor.
Voz de suspense: Certo dia duas mulheres foram até o rei Salomão.
Elas moravam juntas e tiveram seus filhos quase ao mesmo tempo.
Enquanto elas dormiam, uma das mulheres deitou por cima do seu
filho e ele morreu. Ela foi até outra cama e trocou o seu filho morto
pelo filho vivo da outra mulher.
Continue: Quando a outra mulher acordou, viu que aquele não era o
seu filho. Elas começaram a brigar e foram falar com o rei para que
ele julgasse aquela situação.
Faça o jogo de voz: Então elas começaram a discutir dizendo: “O bebê vivo é meu”. A outra dizia:
“Não, é meu”!
Fale com voz de suspense: O rei Salomão vendo tudo aquilo, pensou e mandou trazer uma espada
e disse aos guardas: Cortem a criança ao meio e dê uma parte para cada. (Tome um susto).
Continue: Na mesma hora uma das mulheres disse: “Por favor não mate a criança, dê a criança viva
para ela”. A outra disse: Não será minha nem sua, mate a criança.
Salomão com muita sabedoria disse: A mulher que quis deixar a criança viva é a mãe verdadeira.
Entregue o bebê para ela!
Conclua: A decisão de Salomão mostrou para todo o povo que a sua sabedoria vinha de Deus.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a ele.
Atividade: Circule de onde você pode aprender a ser sábio.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a aprender a tua Palavra.

Sexta-Feira
Leia para a criança: Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu, ele só não foi mais
sábio que Jesus, que é o filho de Deus!
Fale com entusiasmo: Semana passada nós vimos que Deus falou para Davi que era seu filho
Salomão quem iria construir um templo para ele, e Salomão construiu. Demorou 7 anos para o templo
ficar pronto.
Leia: Deus ficou feliz com toda a sabedoria de Salomão e com o templo que ele havia feito para ele,
mas uma coisa muito triste aconteceu: Salomão desobedeceu a Deus na sua velhice.

Continue e fale com voz de espanto: Ele teve 1000 mulheres, e elas não amavam o Senhor, elas
adoravam outros deuses, e por causa disso, Salomão perdeu o foco. Ele já não amava a Deus
completamente como antes.
Explique: Por causa da desobediência de Salomão, Deus falou que seu filho não iria assumir o reino
no seu lugar, mas por amor a Davi, que agradou a Deus de todo seu coração, o Senhor daria ao seu
filho uma tribo para reinar. Foi aí que começou a divisão dos reinos.
Conclua: Salomão foi rei durante 40 anos, depois desse tempo, ele morreu e foi sepultado na cidade
de seu pai, mas antes de sua morte, Salomão entendeu que era melhor temer a Deus e obedecer aos
seus mandamentos. Vamos ler Eclesiastes 12:13-14 que foi escrito por Salomão?
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor se alegra em dá sabedoria a todos que pedirem a ele.
Atividade: Pinte o templo que o rei Salomão construiu para o Senhor.

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

