TOP KIDS
4ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 6 – OS PRIMEIROS JUÍZES

Nome:_____________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor / Contato: _______________________ /___________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª

Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Mas eu confio em ti, Senhor e digo: "Tu és o meu Deus". (Salmos 31:14)
2 – Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que
vivem na desobediência. (Efésios 5:6)
3 – Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está
escrito: "Sejam santos, porque eu sou santo". (1 Pedro 1:15-16)

Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 29.03.2020
SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus havia dado aos israelitas tudo o que eles precisavam para serem felizes na terra
prometida. Complete as frases com as palavras que estão faltando de acordo com a forma do
desenho.
a) Cada tribo tinha seus ___________.
festas

líderes

b) Leis para ____________ o povo.

DEUS

ensinar

c) Como eles deveriam fazer as ________.
d) O ________________.

Tabernáculo

e) Um supremo líder: _________.

2. Os israelitas agiram errado, deixaram de ensinar seus filhos e as pessoas diariamente sobre a
Palavra de Deus. Faça a operação e descubra qual foi a consequência disso.

(100 x 5) = ______ – 250 = _______+50 = ______ anos de problemas e tragédias
3. Risque as letras R, X e S (maiúsculas) no quadro abaixo e descubra o que Deus fez para
testar o povo de Israel:
RSXNSRXSaSSRXSçSRXSRXõSXeSRXSRXsSRXSRfSRSRCoSRCCrSCRRCaSRCRCmSRCSRCdSRC
SRCeSCRSRCSiSCSRCxCSRSCaSRCSRCdSRCSCRaSCRSCsSRCSCnSCRSRoSRXSRXcSRXSRXaS
XRSRXmSXRRSXiSRXnXSRhSRXoSRXdSRXoSRXsSRXiSRXsSRXrSXRaRXSReSRXlSRXiRXStSRXaS
RXsSRXpSRXSaXRSXrSRaSXRXtSRXSeXRSXsXRSXStRRXáSRXSSXRSXR-losSXRSXR,
SpSRXaSRXrSRXaSRXSvSRXeSRXrSRXsSRXeSRXoSRRbSXRSRXeSXRSRXdSRXSXRSeXRSXRScR
XSRXeSXRSXrSRiSRXSXRaSRRXmSRXSXRaSRXSXRoSXRSXsSRXSXRmSXRSXaSRXSRXnSRRdSX
RSaRXSmXRSeRXSXRnSXRStXRSoRsSXSRXdSXRSeXRSDRXeSXRSXuXRSXSs.

n__________ f__________ d_____________ n__ c____________ d_____ i_________________
p______ t____________ p______ v_____ s__ o______________ a___
m___________________ d___ D__________.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a confiar nos teus planos.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. O que Deus diz a respeito de si mesmo é o que ele é. O que for além disso, é idolatria. Não
devemos inventar coisas sobre Deus. Na Bíblia está a verdade! Para descobrir a diferença entre
Deus e idolatria escreva as frases em negrito na coluna DEUS VIVO e em sublinhado na coluna
IDOLATRIA.

Deus é quem ele diz ser (1)
Deus faz o que eu quero que ele faça (2)
É visível (5)
Dá trabalho para descobrir o que ele quer (3)
Ele é invisível, exige fé (5)
Há vários (4)
Deus manda em mim (7)
Invento regras como eu quero (6)
DEUS VIVO

IDOLATRIA

1

Deus é quem eu digo ser
Deus faz o que ele quer

2
3

Não dá trabalho, eu invento o que quero
Só há um

4
5
6

Segue as regras que Deus já deu

7

Eu mando em mim

2. Deus viu que o povo estava sofrendo, e por amor, ele enviou Juízes. Escreva as palavras nos
lugares certos do quebra-cabeça e descubra quem foram os Juízes.

3. Os israelitas seguiam o mesmo ciclo constantemente. Eles não seguiam a Deus corretamente.
(Juízes 2:18-19). Troque os símbolos pelas sílabas e complete o ciclo.

NHOR
†

PAZ
♥

DE
♫

EN
☼

VO
♣

SE
☺

VOS
□

A
▬

US
◊

PO
Ω

VI
ⱻ

VA
♪

NO
↕

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a fugir do pecado e nunca mais fazer o errado.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Israel começou a adorar os falsos deuses, Baal e Aserá. Deus então, entregou os israelitas
nas mãos do rei da Mesopotâmia por 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor e ele levantou
um libertador. Pinte as letras T e cobrindo a letra O descubra qual o nome desse libertador e
escreva ao lado o nome dele.
TTOOOTROOOOOOTTOOOTTOOTTTOTOTOOOOOTTOTTTTT
TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTOTTOTOTOTTTTTTTOTTTTT
TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTOTOTOTOOOOOTTOTTTTT
TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTTOOTOTOOOOOTTOTTTTT
TOTTTOTTTTOTTTTOTTTOTOTTTTOTOTOTTTTTTTOTTTTT
TTOOOTTTTTOTTTTTOOTTTOTTTTOTOTOOOOOTTOOOOO

__________________

2. Otoniel foi o primeiro Juiz de Israel e o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele
derrotou o rei da Mesopotâmia e Israel teve paz por 40 anos. Coloque as palavras em ordem e
escreva o que podemos aprender com esse acontecimento.
Quando muitos
nós
sofrimentos obedecemos evitamos
a Deus
1
6
2
7
3
5
4
___________________________________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, quero ser obediente a ti.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprova. Leia os versículos ao lado e
preencha as lacunas abaixo e descubra o que aconteceu:
a) O povo de ___________ fez o que _________reprova mais uma vez. (Juízes 3:12)
b) O rei de ___________ fez uma aliança com ______________ e ___________ e atacaram a
cidade de ____________ (Juízes 3:13)
c) Eles ficaram sob o domínio_________, rei de________, durante ________ anos. (Juízes
3:14)
2. Para libertar o povo de Israel, Deus enviou um novo Juiz. Leia Juízes 3:15-28 e ligue os
quadros que estiverem com as informações verdadeiras ao respeito desse Juiz.
EÚDE ERA CANHOTO.

TRIBO DE BENJAMIM.

EÚDE FOI MORTO.

LEVOU UMA ESPADA
DE DOIS GUMES.

LEVOU UM
PRESENTE AO REI
EGLOM.

FILHO DE GERA.

3. Israel saiu vitorioso, mas se desviou novamente. Deus então enviou o terceiro juiz para libertar
Israel. Leia Juízes 3:31 e complete as lacunas e descubra quem era e o que fez.

Depois de Eúde veio ____________, filho de __________, que matou _________________
filisteus com uma __________________ de ________. Ele também __________________ o
povo de _______________.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a não esquecer de ti quando tudo estiver indo bem.
SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Eúde morreu e os israelitas novamente desagradaram a Deus, por isso
foram oprimidos por mais de 20 anos pelo rei de Canaã, Jabim. Israel perdeu a
união como nação, não tendo chances contra o unido exército cananeu
liderado por Sísera. Complete os espaços em branco e descubra a os próximos
acontecimentos dessa história.
a) Deus enviou uma juíza. Débora era uma _______________ e estava
sentada debaixo de uma _________________ quando os israelitas vieram
consultá-la. (Juízes 4:4-5).
2. Débora era a única pessoa que estava próxima de Deus. Complete as histórias dos quadros
abaixo usando escrevendo ou circulando as palavras corretas
Débora falou para Baraque reunir __0.000 homens das tribos
de ________________ e ________________. (Juízes 4:6)
Baraque respondeu: Se _______ for ____________, irei.
(Juízes 4:8)

O comandante Sísera fugiu de carruagem / a pé e encontrou
Jael / Isabel. Ele pediu água / leite e ela deu água / leite.

Sísera disse à mulher: Fique à saída / entrada da tenda
vigiando. Ele então dormiu / fugiu.

Jael pegou uma ____________ e um _____________. Ela
cravou a estaca na ______________ de Sísera e ele morreu
ali. (Juízes 4:21)

Débora e Baraque louvaram a Deus pela vitória.
Israel teve paz durante 40 anos.

Falando com Deus: Senhor, quero ser fiel a ti até meu último dia.

