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Versículo

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 29: JÓ
Nome: _____________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
“O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome do Senhor " (Jó 1:21b)
Data para falar o versículo: 13/10/2019
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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: Livro de Jó

____________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para a criança: Na Bíblia aprendemos muitas histórias
e nessa semana iremos conhecer um homem que fazia tudo
correto e sempre agradava a Deus. Ele fugia das coisas
erradas. O seu nome era: Jó (Peça para a criança repetir.)
Continue: Jó era o homem mais rico da região, ele tinha
muitos animais e empregados. Jó tinha uma família grande:
7 filhos e 3 filhas.
Diga: Certa vez, Satanás foi até Deus para falar coisas ruins
de Jó dizendo que ele só amava a Deus porque ele tinha
tudo (família, dinheiro, empregados, animais, etc).
O Senhor disse a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um
homem correto, que obedece a Deus e evita o mal".
Satanás respondeu: "Ele tem tudo! Tu proteges e abençoa tudo o que ele tem. Tira tudo dele, e
com certeza ele vai te amaldiçoar".
Atividades: Jó tinha uma grande família e muitos animais. Pinte a cena:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a fazer o que te deixa feliz.

Terça-feira
Fale para a criança: Deus conhecia tudo sobre a vida de Jó,
por isso Deus respondeu para Satanás que poderia tirar tudo
o que Jó tinha, mas não poderia tocar nele.
Faça rosto de tristeza: Depois disso, Jó recebeu a notícia
que todos os seus animais haviam morrido e em seguida
recebeu a pior notícia: todos os seus dez filhos também
havia morrido.
Pergunte para a criança com entonação: Jó perdeu tudo! E
agora? Será que ele vai odiar Deus?
Diga com tristeza: Jó ficou muito triste quando soube que
tinha perdido todos os seus animais, mas ele ficou mais triste
ainda pela morte dos seus filhos. Imagina perder alguém da
sua família, alguém que você ama tanto.
Ensine: Mesmo triste com tudo que tinha acontecido, Jó não reclamou, não gritou. Sabe o que
ele fez?
Adorou a Deus dizendo: “O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor!”
Fixando a lição/A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco!
Atividade: O que Jó perdeu? Ligue a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por tudo que tenho.
Quarta-feira
Fale para a criança: Jó sabia que Deus é o dono de tudo, então ele
pode nos dá o que quiser, mas também pode nos tirar qualquer hora.
Jó estava muito triste, mas não ficou com raiva de Deus.
Ensine a criança e peça para repetir: “Vou amar a Deus tendo
muito ou tendo pouco !”
Continue com a história: Satanás não ficou feliz porque Jó não ficou
com raiva de Deus, por isso voltou novamente a falar com Deus.
Deus disse: Mesmo depois do mal que você fez com Jó, veja como
ele continua fazendo, tudo que é certo e me amando!

Diga: Satanás desafiou mais uma vez Deus e disse: “Fere o corpo dele e com certeza ele vai te
odiar”.
Deus respondeu: “Pois bem, ele está em suas mãos; mas não o mate!".
Faça rosto de dúvida: E agora? Será que Jó vai continuar amando e obedecendo a Deus?
Amanhã você vai descobrir.
Atividade: O que Satanás iria ferir em Jó? Pinte de amarelo a resposta certa.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, mesmo quando eu estiver triste, quero te adorar.
Quinta-feira
Fale para criança: Satanás deixou o corpo de Jó com muitas feridas em todo o seu corpo.
Continue: As feridas coçavam tanto que Jó usava pedaços de louça para se coçar sentado no
meio das cinzas.
Afirme: Jó não tinha feito nada de errado para estar passando por tanto sofrimento!
Diga: Os amigos de Jó falaram que ele estava sofrendo porque devia ter feito muita coisa errada,
mas Jó teve paciência e não brigou com eles, porque sabia que não tinha feito nada de errado.

Fale sorrindo: Mesmo fraco e doente, Jó não deixou de amar a Deus e disse: Eu sei que Deus
vive e que um dia vou viver com ele para sempre!
Ensine: Deus amava muito a Jó. Ele também ama você e sabe de tudo que está acontecendo na
sua vida. Ele sempre vai cuidar de você nas horas boas e nas horas tristes.
Fixando a lição/A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco!

Atividade: Circule o objeto com que Jó se coçava:

Com um pedaço de louça

Com a mão

Com um galho de árvore

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim em todos os momentos!
Sexta-Feira
Fale sorrindo: Depois de tudo, Jó foi um herói e passou
no teste. Ele continuou amando a Deus quando tinha
muito (momentos bons) e quando não tinha nada
(momentos ruins).
Continue: Deus se agradou de Jó, porque fazia o que é
correto mesmo passando por momentos difíceis. Por
isso, Deus deu duas vez mais tudo o que ele tinha: bois,
ovelhas, jumentos, camelos, riquezas.
Fale com alegria: Deus deu também a Jó sete filhos e
três filhas. Elas eram as mais bonitas da região. Jó ainda viveu muito tempo e viu seus netos,
bisnetos e tataranetos.
Ensine: Assim como Jó passou no teste quando sofreu, não reclamando de Deus, não ficando
com raiva, nós também podemos conseguir.
Como? Quando você ficar doente e não puder sair para brincar. Você pode fazer como Jó:
continuar confiando, amando a Deus e agradecer pelos médicos e remédios que existem.
Fixando a lição/A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco!
Atividade: Cubra os pontinhos e descubra a quem devemos amar tendo pouco ou muito.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me ensinar com a vida de Jó.

