PALAVRA FEST
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 12 – QUEREMOS UM REI
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
O PALAVRA FEST CONTINUA!
Você terá o desafio de decorar: Efésios 5:1-8, Efésios 6:1-8 e Efésios 6:10-18.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação, ganhará o prêmio final do Palavra
Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá! Nesta segunda semana você irá memorizar: Efésios 6:1-8.
SEGUNDA-FEIRA
1. Leia as frases abaixo e marque com um X a resposta correta. Dica: leia 1 Samuel 8:1-5.
a. Quando Samuel envelheceu, quem ele escolheu como líderes de Israel? (v.1)
( ) Seus filhos.
( ) Seus sobrinhos.
( ) Seus tios.
b. Como se chamavam os filhos de Samuel? (v.2)
( ) Josué e Calebe.
( ) Joel e Abias. ( ) Hofni e Finéias.
c. Como eram os filhos de Samuel? (v.3)
( ) Obedientes.
( ) Honrados.

( ) Gananciosos.

d. As autoridades de Israel foram pedir o quê de Samuel? (v.4-5).
( ) Um rei.
( ) Um deus.
( ) Um sacrifício.
2. Israel começou a olhar os outros povos e
viram que eles tinham um rei. Israel decidiu ser
como os outros e esqueceu de Deus. Eles não
queriam mais a TEOCRACIA (Sistema de
governo em que Deus é o Rei). Pinte a coroa.

3. Apesar de Deus ser invisível, o Senhor mostrou várias vezes o seu poder. Relacione
corretamente. Dica: Leias os versículos abaixo.
(A)Travessia do Mar vermelho
Vermelho

Êxodo 17:11

(B) Batalha dos amalequitas.

(C) Queda da muralha de Jericó.

Josué 6:20

Falando com Deus: Senhor, apesar de não te ver, eu acredito em ti!

Êxodo 15:21 - 22

TERÇA-FEIRA
1. O povo de Israel queria um rei para ser como as outras nações. Eles tinham esquecido que não
eram como os outros. Deus separou Israel de uma forma especial, e separou você também! Você
não deve querer coisas só porque os outros têm. Pode não ser bom para você. Ligue as figuras
com o que Deus acha importante e o que o mundo acha importante.
Deus acha importante

Videogame da moda

O mundo acha importante

Estudar a Palavra de Deus

Obediência

Celular da moda

2. Sabe o que aprendemos com isso? Coloque a frase abaixo de trás para frente e descubra.

.pessoas as igual não e Jesus a igual seja eu que é Deus de vontade A
_______________________________________________________________________________
3. Samuel disse aos israelitas que muitas coisas mudariam se eles tivessem um rei. Relacione as
figuras com as frases corretas.
(A)“ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em
seus carros de guerra e em sua cavalaria” (1 Samuel
8:11)
(B)“Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas,
cozinheiras e padeiras.” (1 Samuel 8:13)
(C) Teriam que dar a décima parte dos alimentos e dos rebanhos. (1 Samuel 8:14-17)

Falando com Deus: Deus, eu quero que tu sejas o rei da minha vida.
QUARTA-FEIRA
1. Samuel explicou tudo para os israelitas e disse que eles iriam se arrepender. Complete
corretamente e descubra o que o povo fez. Dica: 1 Samuel 8:19-21.
a) O povo não quis __________ (ouviu / não ouviu) Samuel e continuou com a ____________
(dúvida / decisão) de querer um rei humano.
b) Responderam: “Não! Queremos ter um ______ (Deus / rei). Seremos como todas as outras
____________ (nações / cidades)”.
c) O Senhor disse a Samuel: “Atenda-os e dê-lhes um ______ (presidente / rei)!”
2. Vamos conhecer o candidato a rei de Israel. Ligue os símbolos iguais e descubra mais sobre ele:
Havia um homem
da tribo de

Os mais altos batiam
no seu ombro

Filho de

Benjamim

Jovem de boa

aparência

Jovem bem alto,

Quis

Seu nome é:

Saul

Saul parece ser um candidato perfeito para ser o rei. Isso se você olhasse por fora.
Depois de um tempo você vai descobrir que por dentro ele tinha muitos defeitos de
caráter.

3. Certo dia, Saul saiu com um dos seus
servos para procurar as jumentas de seu
pai que haviam se perdido. Eles chegaram
até Zufe e o servo de Saul sugeriu que fosse
m consultar um homem de Deus daquela
cidade que era muito respeitado. Siga o
caminho e descubra com quem Saul iria se
encontrar:

Falando com Deus: Senhor eu sei que o teu plano é o melhor para mim.
QUINTA-FEIRA
1. No dia anterior, o Senhor tinha falado com Samuel sobre
quem ele deveria ungir como o líder de Israel. Pinte o nome
do homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel e
depois complete ao lado. Dica: Leia 1Samuel 9:17.

2. Samuel levou Saul e seu servo a uma festa e deu a eles
o lugar de honra entre os convidados. Ligue os pontos e
descubra quantos eram os convidados. Dica: leia 1 Samuel
9:22.
Resposta: Cerca de __ __ pessoas.

3. Samuel levou Saul até a saída da
cidade, apanhou um jarro de óleo,
derramou sobre a cabeça de Saul e
o beijou, dizendo: "O Senhor te
ungiu como líder de Israel”. O
Espírito Santo entrou em Saul e
Deus mudou seu coração. Encontre
6 coisas que não pertencem à figura
ao lado. Siga o exemplo.

Falando com Deus: Deus, obrigado por me ensinar com as histórias da Bíblia.

SEXTA-FEIRA
1. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus entrava e saía das pessoas conforme a maneira
que agiam. Hoje podemos ter o Espírito para sempre em nossos corações!
a. Pinte os passos corretos.
Viver a vida do
jeito que quiser.

Pedir perdão pelos
pecados.

Acreditar que Jesus
é o Filho de Deus.

Pedir para Jesus
ser o Rei de sua
vida.

b. Complete o versículo com a palavra correta.
selados

“Quando vocês
salvou, vocês foram

Espírito Santo

ouviram

_______________ e creram na palavra da verdade, o evangelho que os
______________ em Cristo com o

____________ ___________ da

promessa,” Efésios 1:13
2. Samuel reuniu todo o povo, clã por clã, tribo por tribo. Saul foi escolhido, mas não se
apresentou. Leia 1 Samuel 10:22 e pinte onde Saul se escondeu.

Saul tinha uma grande falha de caráter. Ele tinha medo descontrolável.
3. Apesar de seu medo, Saul foi coroado rei. Cubra os pontos e descubra o que o povo gritou
quando Saul se tornou rei.

!
Falando com Deus: Deus eu sei que tu és o único Rei.

