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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 Jonas

____________________________________________________________________________
Segunda-feira
Fale para a criança: Existia um homem chamado Jonas. Ele
era profeta de Deus. A missão do profeta era falar a mensagem
de Deus para as pessoas.
Certa vez, Deus deu uma ordem para Jonas: "Vá até a cidade de
Nínive e fale para eles se arrependerem de seus pecados, porque
a sua maldade é muito grande e daqui do céu eu vejo tudo o que
acontece!".
Fale assustado: O povo de Nínive era muito mal e Jonas não
queria levar a mensagem de Deus para eles, porque ele tinha
raiva daquele povo.
Fale sorrindo: Mas Deus quer que todos conheçam o seu amor.
Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados.
Sabe o que Jonas fez? Ele desobedeceu a Deus e fugiu de barco para uma cidade muito longe
chamada Társis. Ele achava que conseguiria fugir do Senhor.
Pergunte para a criança: Alguém consegue se esconder de Deus? Claro que não! Jonas iria
aprender uma grande lição.
Fixando a lição/A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividades: Pinte Jonas recebendo a ordem de Deus de ir para Nínive.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a falar do teu amor para as pessoas.

Terça-feira
Fale para a criança: Quando estavam no mar, Deus
mandou uma chuva tão forte que o barco quase quebrou
ao meio e as pessoas ficaram com muito medo.
Continue: Enquanto as pessoas estavam muito
assustadas por causa do temporal, sabe o que Jonas
estava fazendo na parte de baixo do navio? Dormindo! O
comandante acordou Jonas e perguntou porque aquela
tempestade estava acontecendo.
Diga: Eles queriam descobrir quem era o culpado pela
tempestade, por isso eles fizeram um sorteio. Sabe quem
foi sorteado? Jonas.
Continue com a história: Os marinheiros ficaram assustados. Jonas disse que adorava a Deus,
o mesmo que havia criado o mar e aquela tempestade.
Faça rosto de medo: Os marinheiros apavorados perguntaram para Jonas o que era preciso
fazer para aquela tempestade parar.
Jonas disse: Vocês precisam me jogar dentro mar e a tempestade se acalmará.
Finalize: Será que vão jogar Jonas no mar? Amanhã você vai descobrir. Mas não esqueça:
Fixando a lição/A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividade: Circule de vermelho onde Jonas estava e desenhe as gotas de chuva.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a fazer tudo o que o Senhor mandar.
Quarta-feira
Fale para a criança: Os homens não queriam jogar Jonas no mar,
e tentaram remar até a praia, mas não conseguiram. Então eles
decidiram jogar Jonas ao mar agitado.
Fale com suspense: Assim que Jonas caiu na água, o mar ficou
calmo! Mostrando que ninguém consegue fugir de Deus!
Fale com surpresa: Quando Jonas estava na água, Deus fez com
que um grande peixe o engolisse.

Diga: Jonas ficou sozinho dentro do peixe por três dias e três noites. Tudo porque ele não foi
para Nínive, como Deus tinha falado. Então ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus, na
primeira vez.

Fale com alegria: Mesmo dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, (fale para a criança) nós
podemos falar com Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Deus está ouvindo você!
Fixando a lição/A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividade: Jonas foi engolido por um animal. Ligue os traços e descubra que animal foi esse.

Oração - Leia e a criança repete: Obrigado Senhor por ouvir minha oração em qualquer lugar.
Quinta-feira
Fale para criança: Depois de três dias e três noites dentro da barriga
daquele peixão, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra
seca, bem longe de Nínive.
Continue: Pela segunda vez, Deus ordenou a Jonas que ele fosse até
Nínive falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E
dessa vez Jonas obedeceu na mesma hora.
Fale: Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, começou a falar a
mensagem de Deus o dia todo.
Ensine olhando nos olhos: Quando a mamãe falar para você arrumar
seus brinquedos, fazer sua tarefa ou escovar os dentes, ela não tem
que falar várias vezes com você. Você tem que obedecer na primeira
vez que ela falar, imediatamente!
Afirme: Deus vê tudo e sabe se você obedece na primeira vez ou fica reclamando e
desobedecendo.

Fixando a lição/A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividade: Circule quantos dias Jonas ficou na barriga do grande peixe:

3

6

9

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre obedecer imediatamente!
Sexta-Feira
Fale sorrindo: Quando as pessoas de Nínive ouviram a mensagem de
Deus através de Jonas, se arrependeram de fazer coisas ruins e
Deus as perdoou.
Continue: Até mesmo o rei da cidade se arrependeu. Deus viu
que todos estavam arrependidos e abandonaram seus pecados,
então o Senhor não os destruiu.
Fale com alegria: Jonas não queria falar do amor de Deus para
aquelas pessoas ruins, mas Deus ama todas as pessoas e quer
que todos saibam quem Ele é e que se arrependam de seus
pecados.
Ensine: Que susto Jonas passou! Mas nada teria acontecido se ele
tivesse obedecido da primeira vez. Jonas pensou que poderia se
esconder de Deus, mas não conseguiu.
Conclua: Quando fazemos alguma coisa errada não adianta tentar esconder de Deus. Ele sabe e
vê tudo o que acontece com a gente.
Fixando a lição/A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez!
Atividade: Todos de Nínive ouviram a palavra de Deus e se arrependeram de seus maus
caminhos. Pinte bem bonito a cena abaixo das pessoas de Nínive buscando a Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pelo teu grande amor.

