TOP KIDS
5ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

Versículos

SEMANA 7 – GIDEÃO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso
guerreiro". (Juízes 6:12)
2 - Tudo posso naquele que me fortalece. (Filipenses 4:13)

Versículo: Enviar vídeo para o professor da criança até 05.04.2020
SEGUNDA-FEIRA
1. Depois da morte de Débora e Baraque, os israelitas continuaram no ciclo da desobediência.
Fizeram o que Deus reprova e dessa vez foram parar nas mãos de um povo perverso. Complete as
frases circulando a opção correta:
a) Durante ____ _______, Deus entregou Israel nas mãos dos _____________, que eram tão
numerosos que não dava pra contar. (Juízes 6:1)
10 anos / miniminitas

7 anos / midianitas

5 anos / diaminitas

b) Os israelitas tinham muito medo desse povo e se escondiam nas _______________ e em
______________. (Juízes 6:2)
montanhas / cavernas

suas casas / igarapés

ruas / vales

c) Os midianitas eram um povo muito mau. Eles destruíam as ______________ e animais dos
israelitas, deixando eles pobres. Logo Israel ____________ a Deus por socorro. (Juízes 6:4,6)
flores / chamou

frutas / bradou

plantações / clamou

2. Deus ouviu o clamor do povo e deu um novo juiz
aos israelitas. Siga o labirinto e pinte somente os
círculos para descobrir o nome dele:

3. Gideão também tinha medo dos midianitas. Um
dia, quando ele estava malhando o trigo, o anjo do
Senhor apareceu e o encorajou (Juízes 6:12) .
Pinte o desenho e leia a mensagem que o anjo
falou:
“O Senhor está com você poderoso
guerreiro”.

Deus também está com você, não se esqueça!
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a ser corajoso e a obedecer.

TERÇA-FEIRA
1. Gideão e os israelitas pensavam que Deus os tinha abandonado. Mas Deus tinha um plano e

deu a Gideão uma tarefa muito importante para cumprir. Leia Juízes 6:14. Depois escreva as
palavras no lugar certo e descubra o que Deus disse:
Vá libertar

______________ das
MIDIÃ

______________ de
ISRAEL

______________.
MÃOS

2. Gideão achou a tarefa muito difícil. Ele era bem medroso, afinal os midianitas eram muito cruéis.
Responda com um X. Dica: leia Juízes 6:15, 16.
SIM

NÃO

Gideão se achava menor. Ele era o menor dos homens e do menor clã da tribo de
Manassés?
Deus disse a Gideão: estarei com você, os midianitas serão derrotados como se
fossem um só homem?
Deus está com você! O Espírito dele te faz um poderoso guerreiro, por isso você pode
vencer qualquer dificuldade?
3. Gideão duvidou do que Deus falou pra ele, então pediu um sinal. Ele queria
ver sinais para poder vencer seus medos. Você não precisa pedir sinais. Se
precisar de orientação, estude a Bíblia. Escreva abaixo dois medos que você
tem:
1 - ______________________________________________________
2 - ______________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a ser uma criança forte e corajosa.
QUARTA-FEIRA
1. Deus mandou Gideão despedaçar o altar de Baal e ele obedeceu. Como ele era medroso fez tudo
à noite, destruindo tudo durante a madrugada. Encontre os 5 erros na cena:

Marque com um X a opção correta. O povo descobriu que Gideão tinha de destruído o ídolo. O que
Joás, pai de Gideão, respondeu ao povo:

( ) Podem prender Gideão e reconstruir o altar do deus Baal.

Dica: leia
Juízes 6:31

( ) Se Baal fosse realmente um Deus, teria se defendido sozinho.
2. Inverta as palavras ao lado de cada espaço em branco e complete.

a) O outro nome de Gideão é _____________(LAABUREJ). Significa: aquele que luta com Baal.
b) A Bíblia diz que Gideão recebeu o ________________(OTIRÍPSE) do Senhor.
c) Antigamente, no Velho Testamento, o Espírito do Senhor entrava e saía das pessoas para cumprir
o____________ (ONALP) de Deus para aquele momento.
d) Hoje recebemos o Espírito de Deus quando entregamos a nossa __________ (ADIV) ao Senhor
Jesus. Ele mora em nós, nos ajuda a vencer o pecado e agradar a Deus..
3. Depois que o Espírito do Senhor entrou em Gideão, ele criou coragem para atacar os midianitas
e convocou o povo para a batalha. Ligue a palavra CORAGEM ao seu significado correto:
É fazer o que eu acho que consigo quando estou bem
forte e para impressionar as pessoas e meus colegas.
É fazer o que tem que ser feito, mesmo se eu estiver
com medo.

Falando com Deus: Senhor Deus, eu creio que você existe.
QUINTA-FEIRA
1. Os midianitas eram numerosos e Gideão tinha somente 32 mil homens para lutar contra eles. O
Senhor disse para Gideão mandar embora todos os que estavam tremendo de medo. Leia Juízes
7:3 e depois pinte a resposta correta:
Quantos homens ficaram para lutar junto com Gideão?
5 mil homens

10 mil homens

15 mil homens

2. O Senhor disse que ainda tinha muita gente. A vitória estava garantida, mas eles poderiam
acabar se orgulhando. Então Deus pediu para Gideão levar os homens para beber água na fonte.
Lá aconteceu algo curioso:
Alguns homens beberam água em pé lambendo que nem
cachorro e outros se ajoelharam para beber.
Cubra os pontinhos e descubra quantos homens em pé
lamberam a água levando até a boca e foram
escolhidos para a batalha. Depois, pinte a figura ao
lado.

3. O Senhor fez questão de mostrar que a vitória vem dele e não da quantidade de pessoas.
Gideão estava com medo, mas não deixou isso atrapalhar os planos de Deus. Leia em voz alta:

O Espírito do Senhor me faz um poderoso guerreiro, por
isso posso vencer qualquer dificuldade.
( ) Li em voz alta.
Falando com Deus: Senhor, quero ser chamado para te servir sempre.
SEXTA-FEIRA
1. Gideão foi até o acampamento dos midianitas e ouviu dois inimigos conversando. Um deles
falou que tinha sonhado e o outro fez um comentário. Descubra o que ele disse completando o
versículo abaixo de acordo com as imagens:

espada

entregou
acampamento

“Não pode ser outra coisa senão a

___________de Gideão,

filho de Joás, o israelita. Deus

_________________ os

midianitas e todo o

___________________ nas mãos

dele.” Juízes 7:14

2. Depois de ouvir as palavras daquele inimigo, Gideão ficou animado e encorajou o exército.
Gideão preparou o exército: separou os 300 homens em 3 grupos de 100 e colocou em suas mãos
alguns objetos. Circule somente as armas que os israelitas usaram nessa batalha. Se precisar leia
Juízes 7:16.

3. O exército dos israelitas cercou o acampamento dos midianitas. Ao comando de Gideão, eles
tocaram as trombetas, quebraram os jarros e gritaram. O que eles gritaram? Depois pinte a cena.

Pelo S___________
e por G___________!
(Juízes 7:20)

Os israelitas derrotaram todos
os midianitas. Eles queriam
fazer de Gideão o rei de
Israel, mas ele recusou e
houve paz durante 40 anos.
Fale assim para Deus: Eu creio que com o Senhor tudo é possível!

