TOP KIDS
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 19 – SALOMÃO
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ____________________ /______________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa
vontade; e lhe será concedida. (Tiago 1:5)
2 - Provérbios de Salomão: O filho sábio dá alegria ao pai; o filho tolo dá tristeza à mãe.
(Provérbios 10:1)
SEGUNDA-FEIRA
1. Davi já estava velho e estava chegando a hora de passar o seu reinado para outro. Lembra de BateSeba? Davi teve outro filho com ela. Ele vai se apresentar a você. Leia e depois marque as alternativas
corretas.
Oi, Nova Kids! Eu sou Salomão.
Sou o décimo filho do rei Davi e minha mãe se chama Bate-Seba. O profeta
Natã já tinha falado de mim para meu pai antes mesmo de eu nascer.
Também me chamam de Jedidias e foi Deus quem meu deu esse nome,
que significa amado pelo Senhor. Reinei durante 20 anos.
( ) Salomão nasceu depois dos seus nove irmãos.
( ) O profeta Natã já tinha falado que Salomão iria nascer.
( ) Salomão tinha outro nome carinhoso: Jeremias.
2. Salomão tinha um irmão perverso e mimado chamado Adonias. O rei Davi deixava ele fazer o que
queria e por causa disso, ele traiu o próprio pai. Coloque as palavras em ordem e escreva o que
Adonias declarou. Dica: Leia 1 Reis 1:5.
2.

SEREI

3. O

1. EU

4. REI

______________________________________________

3. Deus já tinha escolhido Salomão para ser rei no lugar de Davi. Nada pode mudar os planos de Deus.
Ligue as afirmações corretamente:
Para ser rei, o homem deveria ser

Salomão como rei.

Salomão foi ungido pelo

Ungido e coroado.
Sacerdote Zadoque e
profeta Natã.

Davi morreu e Deus estabeleceu

Falando com Deus: Senhor, confio que a tua vontade é perfeita e nada pode atrapalhar.
TERÇA-FEIRA
1. Salomão amava ao Senhor, por isso foi oferecer mil sacrifícios em Gibeom. Lá Deus apareceu a
ele num sonho e disse: “Peça-me o que quiser, e eu lhe darei” (1 Reis 3:5). Você sabe o que
Salomão pediu a Deus? Siga o caminho e descubra. Depois escreva no espaço abaixo.
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é o conhecimento da
Verdade. É a capacidade
de tomar as decisões
corretas diante dos
desafios do dia a dia.

2. Deus ficou muito feliz com a escolha de Salomão e deu a ele muito mais: riqueza, fama e vida
longa. Com isso, aprendemos uma grande lição. Complete as lacunas com a letra “E” e depois leia
em voz alta.
O S__NHOR S__ AL__GRA __M DAR SAB__DORIA
A TODOS QU__ P__DIR__M A __L__

( ) Li em voz alta.

3. Você sabe o que precisa para ser sábio? Leia Tiago 1:5 e Salmos 119:97-98 e pinte os
desenhos que mostram o que você precisa para ser sábio.

Estudar a
Palavra

Se formar

Pedir de Deus
para ser sábio.

Assistir TV

Falando com Deus: Senhor, eu te peço que me dê sabedoria.
QUARTA-FEIRA
1. Hoje você vai resolver uma prova que Salomão teve que fazer.
NOME: SALOMÃO
PROFESSOR: DEUS

SÉRIE: 1° caso
NOTA: 10

PROVA - JULGAR O CASO DE DUAS PROSTITUTAS
Julgue o caso e resolva a charada (Agora você é o rei de Israel): 1 Reis 3:16-28
A. Duas mulheres moravam na mesma casa e tiveram filhos praticamente no mesmo período. Elas
foram diante do rei Salomão:
A 1ª mulher disse:
( ) Essa mulher rolou na cama e
matou seu filho.
( ) Essa mulher rolou na cama e
matou meu filho.

A 2ª mulher disse:
( ) Não. O filho vivo é seu!
( ) Não. O filho vivo é meu.

B. O rei Salomão resolveu da seguinte forma:
( ) Mandou que trouxessem uma espada e cortassem a criança viva ao meio. Assim, ninguém
ficaria com o bebê.
( ) Mandou que trouxessem uma espada e cortassem a criança viva ao meio. Assim, ele daria
uma metade para cada mulher.
C. Depois do decreto de Salomão, o que as mulheres falaram? (1 Reis 3:26)
A 1ª mulher disse:
( ) Por favor, meu senhor, dê a
criança morta a ela!
( ) Por favor, meu senhor, dê a
criança viva a ela! Não a mate

A 2ª mulher disse:
( ) Não será nem minha, nem
sua. Cortem-na ao meio!
( ) Não será nem minha, nem
sua. Eu quero minha metade!

D. Depois de observar a atitude das mulheres, o rei Salomão percebeu quem era a verdadeira mãe.
Leia o que o rei Salomão falou e ligue o bebê até a mãe verdadeira.
“Não matem a criança!
Deem-na à primeira
mulher. Ela é a mãe.”

E. A decisão de Salomão na disputa das duas mulheres pelo filho foi um exemplo de sua sabedoria.
Ele sabia tomar boas decisões. Agora marque com um X a questão certa:
(
(
(

) Salomão era muito sábio porque estudou muito.
) Deus havia concedido um coração sábio a Salomão.
) Salomão desde criança era muito inteligente e por isso sabia resolver tudo.

Falando com Deus: Senhor me dê sabedoria para tomar as decisões certas.
QUINTA-FEIRA
1. Todos os dias é preciso tomar decisões com sabedoria: na escola, em casa, na igreja, em todo
lugar. Avalie o que é certo ou errado nas afirmações abaixo. Se for uma atitude certa, circule a letra
da coluna “CERTO”, se for errada, circule a letra da coluna “ERRADO”. Siga o exemplo:
CERTO
O

ERRADO
M

Posso brigar e bater no meu colega da escola.

X

B

Devo falar para os meus amigos sobre Jesus e como ir para o céu.

E

K

Posso mentir para me livrar dos meus erros ou de uma surra.

W

D

Posso rir das piadas imorais ou de apelidos maldosos.

U

E

Devo ler e estudar a Bíblia.

C

Y

Devo fazer coisas boas só para receber elogios.

T

E

Devo fazer todas as minhas tarefas da igreja e da escola.

R

P

Devo ajudar nas tarefas de casa.

Agora ligue as letras circuladas para saber a atitude correta para ser uma criança sábia, depois
escreva na lacuna:
Devemos sempre escolher _________________ a Deus.
2. Salomão era um destaque. A sua fama chegou aos ouvidos da rainha de Sabá. Naquela época
os reis mostravam suas riquezas fazendo charadas e mostrando seus tesouros. Essa rainha queria
testar o rei Salomão e acabou descobrindo uma riqueza superior. Leia Provérbios 22:1 e complete
as lacunas.
“A boa reputação vale mais que grandes

1

RIQUEZAS

2

PRATA

3

OURO

(1) _____________________; desfrutar de boa
estima vale mais que (2) _______________ e
(3) _______________.”

3. Leia os versículos e responda colocando V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas.
( ) Salomão respondeu todas as perguntas que a rainha de Sabá fez. (1 Reis 10:3)
( ) Algumas questões foram bem difíceis para Salomão responder. (1 Reis 10:3)
( ) A rainha ficou impressionada com a sabedoria de Salomão e bendisse o Senhor. (1 Reis 10:9)
LEMBRE QUE: A sua sabedoria deve fazer as pessoas enxergarem Jesus na sua vida.
Não deve ser para glorificar você mesmo.

Falando com Deus: Senhor, eu quero ter um coração sábio para te glorificar.
SEXTA-FEIRA
1. Salomão foi o homem mais sábio que já viveu. Ele só não era mais sábio que Jesus! Ele
construiu durante 7 anos um templo para o Senhor. Encontre 5 erros na imagem abaixo:
ERRADO

CERTO

2. Depois de construir o templo, o Senhor apareceu pela segunda vez para falar com Salomão.
Deus afirmou que tudo iria bem no reinado dele se continuasse a obedecer, mas caso contrário,
Deus abandonaria Israel (1 Reis 9:2-7).
a) Leia alguns feitos de Salomão e depois pinte os números:
Escreveu
Escreveu os Salmos

provérbios.
e

Compôs

canções

, além dos livros Eclesiastes e Cantares.

3. Apesar de tudo isso, Salomão fez o que o Senhor reprova: ele desobedeceu. Ele teve várias
mulheres (700 princesas + 300 concubinas = 1.000 mulheres). Elas fizeram com que ele tirasse os
olhos do Senhor. Leia 1 Reis 11:11-12 e responda às perguntas:
a) O que Deus tirou de Salomão como consequência de seu pecado? ( ) O reino. ( ) A saúde.
b) Deus tirou o seu reino enquanto ele estava vivo? (

) Sim. (

) Não.

Salomão reinou durante 40 anos. Então morreu e foi sepultado na Cidade de Davi.
Falando com Deus: Senhor, não deixe que eu tire os meus olhos de ti!

