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Versículos para decorar

Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. (Salmos 119:112 - NTLH)
Data para falar o versículo: 13/10/2019
 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: Livro de Jonas

Segunda-feira
Fale para a criança: Existia um homem chamado Jonas. Sseu nome significa pomba, mensageiro de
Deus. Ele era filho de Amitai e profeta de Deus.
Explique: A missão do profeta era falar a mensagem de Deus para as
pessoas.
Conte: Certa vez, Deus deu uma ordem para Jonas: "Vá rapidamente
à grande cidade de Nínive e fale para eles a minha mensagem,
porque a sua maldade é muito grande e daqui do céu eu vejo tudo
o que acontece!".
Continue: Nínive era uma cidade violenta. A mensagem de Deus
para as pessoas de Nínive era que eles precisavam se arrepender
dos seus pecados para não serem destruídos.
Diga: Muitos amigos de Jonas tinham sofrido coisas terríveis nas
mãos desse povo violento. Por isso, Nínive era o último lugar que
Jonas desejava visitar como missionário. E foi para esta cidade
totalmente cruel que Deus o enviou.
Atividade: Cole bolinhas de papel no nome do profeta Jonas.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a cumprir todas as tuas ordens.
Terça-feira
Fale para a criança: Jonas não queria ir até aquela cidade falar de Deus para aquele povo tão mal.
Mas o nosso Deus diz: “Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem” (Mt 5:44).

Ensine: Isso quer dizer que devemos orar pelas pessoas que são más e falar do amor de Deus para
que elas possam se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e dono de sua vida.
Fale com rosto triste: Então, Jonas decidiu desobedecer a Deus e fugiu para uma cidade chamada
Jope, nesse lugar tinha um porto, então ele entrou em um navio com destino à cidade de Társis, que
era muito, muito longe de Nínive.

Mostre no mapa: A distância entre Jope e Társis era muito grande e Jonas achava que iria conseguir
fugir do Senhor.
Pergunte: Mas alguém consegue fugir de Deus? 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.
Atividade: Ajude Jonas a chegar até a cidade para onde ele fugiu. Dica: o caminho forma o nome.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a sempre te obedecer.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando estavam no meio do mar Mediterrâneo,
Deus soprou um forte vento, tão forte que o barco parecia que iria se
quebrar ao meio. Com isso, eles começaram a jogar objetos para fora
do barco. Mas viram que nada acontecia.
Continue: Enquanto isso, você sabe o que Jonas estava fazendo?
Dormindo profundamente na parte de baixo do navio. O Comandante
acordou Jonas para descobrir porque aquela tempestade estava
acontecendo.
Fale com voz de suspense: Eles decidiram sortear para descobrir
quem era o culpado. (Pergunte para a criança) Sabe quem foi sorteado? Jonas!

Prossiga: Os marinheiros ficaram assustados. Jonas disse que adorava ao Senhor, o mesmo que
havia criado o mar e aquela tempestade.
Explique com voz de suspense: Eles perguntaram a Jonas o que deveriam fazer para acalmar a
tempestade. Jonas disse que ele deveria ser jogado no mar para que as águas pudessem se acalmar.
Será que eles vão fazer o que Jonas disse? Amanhã vamos descobrir.
Fixando a lição /A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividade: Circule o meio de transporte que Jonas usou para fugir.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei que o Senhor vê todas as coisas.
Quinta-feira
Fale para a criança: Os homens tentaram remar até a praia porque não
queriam jogar Jonas no mar, mas não conseguiram. Então, eles
decidiram jogar Jonas no mar agitado. Assim que Jonas caiu na água o
mar se acalmou.
Explique para a criança: Ninguém consegue fugir dos olhos de Deus.
O Senhor vê todas as coisas em todos os lugares.
Fale com voz de admiração: Então o Senhor fez com que um grande
peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por três dias e três
noites.
Prossiga: Jonas ficou sozinho dentro do grande peixe. Ele se
arrependeu de não ter obedecido a Deus na primeira vez, então orou ao
Senhor. Jonas entendeu que aquilo havia sido consequência do seu
pecado.
Fixando a lição/ A criança repete: É muito melhor obedecer da
primeira vez!
Atividade: Jonas se arrependeu de não ter obedecido a Deus.
Desenhe Jonas orando dentro do grande peixe.

Oração – Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ouvir minhas orações.
Sexta-Feira
Leia para a criança: Passaram-se três dias e Deus mandou que o
peixe vomitasse Jonas em terra firme, mas a praia onde o peixe
lançou Jonas não era em Nínive, pois lá não tinha mar.
Continue: Deus falou com Jonas pela segunda vez e lhe deu a
mesma ordem. Foi preciso Deus falar duas vezes para Jonas
obedecer e ir para Nínive.
Olhe para criança: A mamãe não precisa falar várias vezes com
você. Quando ela pedir para guardar o brinquedo, escovar os
dentes ou dormir, você deve obedecer imediatamente,
completamente e sem reclamar.
Fale para a criança: Jonas então chegou à grande cidade de
Nínive e lá falou a mensagem de Deus o dia todo para todas as
pessoas.
Leia com entusiasmo: Todos da cidade se arrependeram de
verdade e de todo coração, até mesmo o rei.
Continue: Por eles terem se arrependido e abandonado seus
pecados, o Senhor teve compaixão e não os destruiu como
tinha falado.
Explique para a criança: Jonas queria que Deus destruísse as
pessoas de Nínive, mas Deus ama todas as pessoas e quer que
todos o conheçam e se arrependam de seus pecados.
Leia em tom de alívio: Que susto Jonas passou né? Nada disso
teria acontecido se ele tivesse obedecido da primeira vez.
Fixando a lição/ A criança repete: É muito melhor obedecer na primeira vez.
Atividade: O povo de Nínive ouviu a mensagem de Deus através de Jonas e se arrependeram de
seus maus caminhos. Pinte com capricho.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a obedecer na primeira vez.

