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Versículos para decorar
Mas o Senhor é o Deus verdadeiro; ele é o Deus vivo; o rei eterno. (Jeremias 10:10a)
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 chamado Naamã,
comandante do exército da Síria. Ele era um grande guerreiro,
muito respeitado e honrado pelo rei da Síria Ben-Hadade.
Diga: Mas aconteceu algo terrível: Ele ficou leproso! Lepra
era uma doença de pele que não tinha cura.
Explique: Na época de Eliseu, os sírios frequentemente
atacavam o povo de Israel e levavam pessoas como escravas.
Conte: Em um desses ataques, eles levaram como escrava
uma menina israelita, que passou a servir à mulher de Naamã.
Continue: Imagina o que se passava na cabeça dessa menina que foi arrancada dos seus pais para
ser escrava em outro país? Ela poderia achar que Deus havia esquecido dela ou ficar reclamando de
tudo.
Fale: Provavelmente ela
não estava feliz naquele
lugar. Mas aquela menina
entendia que Deus tinha
um plano e mesmo em
momentos tristes, ela tinha
que glorificar a Deus.
Ensine: Nesse mundo
você vai ficar algumas
vezes triste, mas sempre
faça o que Deus quer.
Porque na eternidade
seremos felizes para
sempre!
Atividade: Pinte a menina
israelita e Naamã.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por se importar com minha vida.

Terça-feira
Fale para a criança: Aquela menina entendia que Deus a tinha
colocado naquele lugar por um motivo, e ela aproveitou a
oportunidade. Ela estava na hora certa e no lugar certo,
exatamente onde Deus queria que ela estivesse.
Afirme: Deus colocou você na casa certa, com as pessoas certas
para que você mostre o amor de Deus para todo mundo da sua
família e para todos que estão perto de você.
Fale sorrindo: A menina viu que Naamã estava muito doente,
então ela tomou uma atitude e foi até a esposa dele e disse que
se Naamã procurasse o profeta Eliseu que estava em Samaria, ele podia ajudar Naamã a ficar curado da
lepra.
Fale olhando nos olhos da criança: Aquela garotinha
entendia que quando estamos com algum problema, Deus
pode resolver. Ela sabia que só Deus poderia curar Naamã!
Afirme: Sabe de uma coisa? Você também pode falar com todas
pessoas sobre Jesus e que somente Ele pode nos ajudar.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso.
Ele cuida de mim!
Atividade: Cole bolinha de papel para mostrar as feridas
no corpo de Naamã.

Oração – Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque eu sei que Tu tens um plano para mim.
Quarta-feira
Fale para a criança: Naamã foi contar ao rei o que a menina
israelita havia dito. O rei da Síria autorizou a ida dele até
Israel para falar com o profeta.
Conte: Naamã partiu com muitos presentes (ouro, prata,
roupas finas) e uma carta do rei da Síria para o rei de Israel
dizendo: “Estou te enviando meu oficial Naamã para que
cures da lepra”.
Faça voz de suspense: Quando o rei de Israel leu a carta
ficou chateado, rasgou as vestes e disse: “Por acaso sou
Deus? Esse homem está querendo me provocar!”
Continue: Quando Eliseu ficou sabendo, pediu para enviar o homem a ele e disse: Ele saberá que há
profeta em Israel. Em outras palavras: Há um Deus verdadeiro em Israel que pode restaurar a sua
vida.

Explique: Naamã foi até a casa de Eliseu e parou na porta de sua casa. Mas Eliseu nem saiu de casa
e mandou um mensageiro avisar: "Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão; sua pele será restaurada e
você ficará purificado".
Fale com voz de indignação: Naamã ficou com muita raiva
e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para
me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra”.
Fale: Naamã era um grande herói, estava acostumado a
ser respeitado e ser tratado com honra. Mas Eliseu o tratou
como uma pessoa comum.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso.
Ele cuida de mim!
Atividade: Pinte de amarelo a quantidade de vezes que Naamã teve que mergulhar para ser curado.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que Tu pode resolver todas as coisas.
Quinta-feira
Fale para a criança: Naamã precisava deixar o orgulho, se
humilhar e obedecer às ordens de Eliseu para ser curado.
Prossiga: Naamã continuou falando: “Não são os rios Abana
e Fafar em Damasco, melhores do que todas as águas de
Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?”
Naamã não entendia uma coisa: É Deus quem faz as regras.
Deus falou que seria no rio Jordão, então ele deveria lavar-se
sete vezes no Jordão para ser curado.
Explique para a criança mostrando a Bíblia: A regra é clara:
Se Deus mostra na sua Palavra o você deve fazer, então faça!
Conclua: Naamã ficou irado porque a cura parecia simples demais. O rio Jordão era pequeno e
barrento.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso. Ele cuida de mim!
Atividade: Escreva qual era doença de Naamã.

DENGUE – LEPRA –DIABETES
__________________________________
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por me ensinar a obedecer às tuas palavras.

Sexta-Feira
Leia mostrando indignação: Naamã foi embora dali com muita raiva e reclamando, porque ele se
achava um homem muito importante e esperava que Eliseu fizesse algo fora do normal para que ele
fosse curado.
Continue: No meio do caminho os seus servos o convenceram a ir até o rio Jordão e mergulhar as
sete vezes, como Deus havia mandado.
Fale baixinho: Sabe o que aconteceu? Ele foi curado! Deus realizou um milagre. A Bíblia fala que a
pele de Naamã ficou macia e limpinha como de uma criança. Ele ficou muito feliz e finalmente
reconheceu que só havia um Deus verdadeiro.

Fale com entusiasmo: Naamã ficou muito agradecido, mas tão agradecido que ele quis dar vários
presentes para Eliseu em forma de gratidão, mas Eliseu não aceitou, porque sabia que ele não tinha
feito nada, Deus é quem havia curado Naamã.
Leia para a criança: Eliseu se importava com as pessoas. Ele amava ajudar quem precisava. Seu
ministério durou 50 anos e se tornou o profeta mais parecido com Jesus, por seu amor pelo próximo.
Conclua: Eliseu foi um profeta fiel a Deus e mostrou que o Senhor se importa com tudo o que acontece
na nossa vida. Deus usou a vida de um simples homem como Eliseu para mostrar que ele era o único
Deus verdadeiro e todo poderoso.
Fixando a lição/A criança repete: Deus é Todo-poderoso. Ele cuida de mim!
Atividade: Desenhe Naamã
curado dentro do rio Jordão.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por cuidar de mim nas pequenas coisas.

