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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: A Bíblia fala de um homem chamado
Jó. Ele era um homem justo e íntegro, isso significa que
ele fazia o que era correto em todos os lugares e
situações.
Continue: Jó também era temente (obedecia) a Deus e
evitava fazer o mal. Deus conhecia cada detalhe de sua
vida.
Conte: Ele tinha sete filhos e três filhas. Era o homem
mais rico da região – tinha muitos animais e homens que
trabalhavam para ele.
Continue: Certa vez, Satanás foi à presença de Deus para acusar Jó de só amar a Deus porque tinha tudo.
O Senhor disse para Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um
homem correto, que me obedece 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"
Deus respondeu: “Tudo bem, tudo que ele tem está em tuas mãos, apenas não toque nele”. (Tome
um susto) O que vai acontecer?
Atividade: Pinte Jó e toda a sua família.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por tudo o que tenho.

Terça-feira
Rosto assustado: Certo dia, Jó recebeu uma triste notícia de que
seus empregados e animais tinham morrido: primeiro morreram os
bois e jumentos, depois outro homem chegou dizendo que suas
ovelhas haviam morrido. Logo depois chegou outro homem dizendo
que os camelos estavam mortos.
Continue: Enquanto Jó estava tentando entender o que tinha
acontecido, chegou mais um homem com a pior de todas as
notícias. Ele disse a Jó que um vento muito forte havia derrubado a
casa de seu filho mais velho onde todos os seus outros filhos
estavam, e que os 10 filhos de Jó tinham morrido!
Fale em tom de tristeza: Já pensou? Que coisa mais horrível! Em
um só dia todos os empregados, animais de Jó e todos os seus
filhos morreram. Jó tinha muitos motivos para achar que Deus tinha esquecido dele. Mas em nenhum
momento Jó reclamou. Ele não gritou, não esperneou, não ficou chateado com Deus, muito pelo
contrário, ele adorou a Deus!
Fale sorrindo: Jó disse: “Eu nasci e vou morrer nu, foi o Senhor que me deu, o Senhor tirou.
Louvado seja o nome do Senhor!” Sabe de uma coisa? Jó entendia que Deus é o dono de todas
coisas. Ele pode nos tirar e nos dar o que ele quiser.
Afirme: Depois de tudo isso que aconteceu Jó não pecou e não culpou a Deus.
Fixando a lição/ A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco.
Atividade: Cubra o pontilhado e descubra o que Jó fez para não desanimar quando tudo deu errado.

Oração – Leia e a criança repete: Senhor, me ajuda a sempre te amar tendo pouco ou muito.
Quarta-feira
Fale para a criança: Satanás foi até Deus novamente. Deus falou:
“Você viu meu servo Jó, mesmo com tudo que você fez ele continua
Íntegro (correto) e me amando”.
Continue: Satanás disse: “Fere o corpo dele e com certeza ele vai
te amaldiçoar”.
Deus disse: “Pois bem, ele está em suas mãos; mas não o mate!".
Diga com olhos de espanto: Satanás saiu da presença do Senhor
e atacou Jó com feridas terríveis, dos pés até a cabeça. Então Jó
apanhou um caco de louça começou a raspar as feridas, sentado
entre as cinzas.

Diga: Jó não fez nada de errado para que tivesse sofrendo tanto.
Prossiga: No meio da dor, apareceram três amigos de Jó que
falaram coisas erradas a respeito de Deus: Eles achavam que Jó
estava sofrendo porque estava cheio de pecado.
Explique com firmeza: Sofrimento nem sempre é castigo por
ter pecado. O castigo do pecado é viver para sempre longe de
Deus: no inferno.
Conclua: A pessoa que mais sofreu no mundo jamais pecou:
JESUS. Ele sofreu nosso castigo. As pessoas podem sofrer sem
terem feito algo de errado e mesmo assim devem glorificar a Deus.
Atividade: Complete a frase escrevendo quem devemos glorificar na alegria e na dificuldade.

GLORIFICAR A ________________
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a te glorificar nos momentos difíceis.
Quinta-feira
Fale para a criança: Apesar de todo sofrimento, Jó se agarrou na
certeza das promessas do Senhor e disse: “Mas apesar de tudo
isso, eu sei que o meu Redentor vive e finalmente aparecerá
na terra. Eu sei que no céu terei um novo corpo e estarei com
Deus para sempre”!
Explique com firmeza: Deus não erra e nem fica em silêncio para
sempre. Ele mostra que está no controle de tudo o que acontece
em nossas vidas. Deus sempre cuida de nós, mesmo nos
momentos mais difíceis.
Fale com alegria: Jó entende que Deus é mais importante que qualquer outra coisa, e depois do
sofrimento o resultado é sempre uma vida mais forte e melhor com Deus.
Fixando a lição/ A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco!
Atividade: Leve Jó por um caminho certo, o caminho até Deus.

Oração – Leia e a criança repete: Deus, quero ser grato em todos os momentos.

Sexta-Feira
Leia para a criança: Jó amava a Deus quando tinha muito e continuou o amando quando não tinha
nada, isso significa que ele passou no teste e se tornou um herói.
Explique: Por ele ter sido aprovado, Deus deu em dobro tudo o que ele tinha: bois, jumentos, ovelhas
e camelos.
Continue: Deus também deu a ele 7 filhos e 3 filhas, a mesma quantidade que ele tinha antes. As
suas filhas eram as mais bonitas da região.

Fale para a criança: Passaram-se 140 anos e Jó ainda estava vivo. Ele chegou a conhecer seus
netos, bisnetos e tataranetos. Jó morreu com uma idade muito avançada!
Conclua: Com a sua vida, Jó nos ensinou que devemos amar a Deus quando temos muito e quando
não temos nada. Quando está tudo bem, e até mesmo quando coisas ruins nos acontecem.
Fixando a lição/ A criança repete: Vou amar a Deus tendo muito ou tendo pouco!
Atividade: Desenhe Jó, seus filhos e os animais que o Senhor deu a ele.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te amar como Jó te amou.

