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Versículo

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 28: ELISEU – Parte 2
Nome: _____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. (1João 4:8)
Data para falar o versículo: 29.09.2019
•
•
•
•
•
•

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: 2 Reis 5:1-19

____________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para a criança: Existia um homem muito importante,
que comandava o exército da Síria, era um grande
guerreiro, por isso muitas pessoas o respeitavam. Seu
nome era Naamã (peça para a criança repetir).
Fale com suspense: Mas algo terrível aconteceu: Naamã
ficou leproso!
Explique: A lepra era uma doença de pele que não tinha
cura.
Continue: Os sírios tinha o costume de atacar o povo de
Israel e sempre levavam com eles israelitas para serem seus escravos.
Faça rosto de tristeza: Em um desses ataques ao povo de Israel, os sírios levaram como
escrava uma menina israelita, que passou a trabalhar para a mulher de Naamã.
Diga para a criança: A menina estava triste por estar sozinha naquele lugar, longe de sua família e
trabalhando para pessoas que ela não conhecia, mas mesmo assim ela entendia que Deus tinha
um plano e ela tinha que glorificar a Deus.
Ensine: Nesse mundo você vai ficar triste algumas vezes.
Mas sempre faça o que Deus quer. Porque quando você for morar
no céu você será feliz para sempre!
Atividades: Pinte Naamã triste porque ficou doente.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter um plano para mim.

Terça-feira
Fale para a criança: Aquela menina entendia que tinha que falar de Deus e do seu grande poder
naquele lugar. Ela estava na hora certa no lugar certo.
Afirme para criança: Deus colocou você na casa certa, com as pessoas certas para que você
mostre o amor dele para todos. Deus não erra, Ele se importa com tudo que acontece com você.
Continue com a história: A menina viu que Naamã estava muito doente, então ela foi até a
esposa dele e disse: “Se Naamã procurasse o profeta Eliseu que está em Samaria, ele o
curaria da lepra.”

Diga com convicção: A menina sabia que somente Deus poderia curar a lepra de Naamã e ela
não ficou calada. Devemos aproveitar todos os momentos para falar de Deus para as pessoas.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso. Ele cuida de mim!
Atividade: Desenhe as pessoas que Deus colocou para cuidar de você.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.
Quarta-feira
Fale para a criança: Naamã, falou para o rei da Síria o que
a menina disse, e o rei deixou Naamã ir falar com o profeta
Eliseu.
Continue: Naamã foi para Israel e levou muitos presentes
(ouro, prata, roupas finas) e também uma carta do rei da
Síria para o rei de Israel dizendo que era para o seu oficial
Naamã ser curado.
Sabe como o rei ficou? O rei de Israel ficou chateado, mas
Eliseu pediu para levarem Naamã até sua casa, pois Eliseu sabia que o único Deus verdadeiro
poderia curar e salvar a vida daquele homem.

Fale com surpresa: Naamã foi até a casa de Eliseu com seus cavalos, presentes e soldados,
mas quando chegou lá, Eliseu nem saiu de casa para falar com Naamã, apenas mandou o servo.
O servo de Eliseu disse para Naamã: “Vá e se lave sete vezes no rio Jordão; sua pele ficará
curada”.
Faça rosto de dúvida: Será que Naamã vai fazer o que Elizeu disse? Amanhã você vai
descobrir.
Atividade: Leve Naamã até a casa do profeta Eliseu.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero sempre confiar em ti.
Quinta-feira
Fale para criança: Naamã ficou zangado com o recado de Eliseu, por ser um homem importante
na sua cidade ele era um homem muito orgulhoso, por isso ele queria que Eliseu lhe desse
atenção.
Ensine: Uma pessoa orgulhosa é aquela que se acha mais importante que os outras pessoas,
que ama só a si mesmo.
Diga: Já sabendo disso, Eliseu tratou Naamã como uma pessoa comum. Igual a todos.

Continue com a história: Naamã precisava aprender a não ser mais uma pessoa orgulhosa e
obedecer ao que Eliseu disse, porque tinha sido uma ordem de Deus.
Fale: Mas Naamã não queria entrar no rio Jordão, porque ele achava que os rios da Síria eram
mais bonitos. Ele precisava entender que devemos fazer sempre como Deus manda.
Finalize afirmando: A regra é clara: Se Deus manda você fazer (Mostre a Bíblia), então faça.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso. Ele cuida de mim!

Atividade: Circule onde Eliseu mandou Naamã tomar banho:

Em uma bacia

No chuveiro

No rio Jordão

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero fazer o que tu mandas.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Naamã foi embora muito bravo,mas
os seus servos convenceram Naamã a obedecer ás
ordens de Eliseu e ir até o rio Jordão.
Continue: Então Naamã foi até o rio Jordão e fez
exatamente o que Eliseu disse. Ele mergulhou sete vezes,
como Deus tinha mandado e adivinha? Ele foi curado da
lepra, sua pele ficou tão limpa como de uma criança.
Diga com entusiasmo: Naamã ficou muito feliz, pois
viu que Deus tinha curado seu corpo.
Continue: Depois disso, Naamã ofereceu presentes ao
profeta como forma de agradecimento, mas Eliseu não aceitou, porque foi Deus quem tinha
curado Naamã.
Conclua: Eliseu foi um profeta fiel a Deus e mostrou que o Senhor se importa com tudo o que
acontece na sua vida. Ele cuida de mim!
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso. Ele cuida de mim!
Atividade: Pinte Naamã curado por Deus da lepra.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre se importar comigo!

