TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 20 – O REINO SE DIVIDE / DOIS REIS DE JUDÁ (Asa e Josafá)
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 – Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o
coração. (2 Crônicas 16:9a)
2 – “Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso
Deus, pois em ti pomos a nossa confiança”. (2 Crônicas 14:11a)
3 – “Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor”. (2 Crônicas 19:9)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus quer que seja fiel até o fim. Você aprendeu que Salomão é um exemplo que não
terminou bem. Devido à sua infidelidade, o reinado foi dividido e seu filho reinou somente uma
parte das tribos de Israel. Leia 1 Reis 11:29-31 e faça como se pede.
Situação: Jeroboão era o mestre de obras do templo. Era uma pessoa normal como eu e você.
Mas algo mudaria sua vida.
a) Quem Jeroboão encontrou no caminho? ( ) Profeta Aías. ( ) Profeta Isaías.
b) Circule o que o profeta estava usando:
CINTO

c) O profeta rasgou a capa. Circule em quantos
pedaços ele rasgou a capa e marque um X em
quantos pedaços ele mandou Jeroboão pegar.

CAPA
SANDÁLIA

c) O que significava os pedaços da capa? ( ) 10 pães. ( ) 10 capas novas.

( ) 10 tribos.

2. Roboão, filho de Salomão, pediu conselhos de como liderar o povo. Primeiro ele falou com
conselheiros mais velhos e depois com seus amigos mais jovens.
a) A quem Roboão deu ouvidos? Dica: Leia 1 Reis 12:8.
( ) Roboão ouviu os conselhos das autoridades de Israel.
( ) Roboão ouviu os conselhos dos mais jovens.
b) Quando seus pais dão um conselho e seus colegas falam outra coisa. O que você deve fazer?
( ) Devo obedecer meus pais pois eles têm mais experiência.
( ) Devo seguir os conselhos dos meus amiguinhos pois eles são mais atualizados.
( ) Devo fazer a minha vontade pois sei o que é melhor.
Falando com Deus: Senhor, quero fazer o meu melhor.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Roboão ouviu seus amigos e aumentou ainda mais o trabalho dos
israelitas, então a palavra que Deus falou através do profeta Aías se
cumpriu. O reino foi dividido em dois: Judá e Israel. Coloque as palavras
na ordem certa e descubra mais informações sobre esses reinos.
REINO DE JUDÁ
a) Situava-se ao _____ (ul – S).
b) Seu rei era _______ (boão – Ro).
c) Esse reino ficou com _______ (as – du) tribos.

REINO DE ISRAEL
a) Situava-se ao _____ (te - Nor).
b) Seu rei __________ (boão – ro - Je).
c) Esse reino ficou com ________ (e - z - d) tribos.

2. Roboão ficou reinando apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. Jeroboão reinou sobre
Israel. Conte os dedos levantados e complete as frases abaixo:
Roboão reinou
Jeroboão
reinou

+

+

+

+

+

+

=

+

__ __

=

anos em Judá.

__ __

anos em
Israel.

Roboão ficou com a tribo de Judá porque Deus disse que Jesus viria da família
de Davi e ele seria o Leão de Judá.
Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre seguir teus conselhos.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Abias foi o sucessor de Roboão no Reino de Judá. Abias descansou e seu filho Asa assumiu o
trono. O rei Asa fez o que o Senhor aprova. Posicione a sua folha de meditação em frente a um
espelho e complete o que falta nas frases
a. O rei Asa retirou os ____________ dos deuses estrangeiros, os altares _____________ e os

altares de ____________ que havia nos montes e de todas as cidades de Judá.

b. O Rei Asa ordenou ao povo de Judá que ____________ o Senhor, o Deus dos
seus

antepassados, e que __________________ às leis e aos mandamentos dele.

2. Certa vez um etíope chamado Zerá e seu exército marchar contra Judá. Eles eram um milhão
de homens enquanto o exército de Asa eram somente quinhentos e oitenta homens. Era um
gigante exército e Asa não teria muita chance.
a. Asa clamou ao Senhor. Preencha o que
falta em 2 Crônicas 14:11
Senhor, não há ___________ (ALGUÉM /
NINGUÉM) como tu para ajudar os fracos
contra os poderosos. ____________ (AJUDANOS / MOSTRA-NOS) ó Senhor, ó nosso
Deus, pois em ti pomos a nossa
_____________ (CONFIANÇA / VIDA), e em
teu nome viemos contra este imenso. Ó
Senhor, tu és o nosso Deus; não deixes o
homem ______________ (PREVALECER /
VIR) contra ti".

b. O Senhor ouviu a oração de Asa e o
recompensou. Leia 2 Crônicas 14:11-14 e
circule o que Senhor fez com os etíopes?

Derrotou os etíopes
e foram perseguidos
por Asa

Ensinou como
atacar outros
povos.

Tirando a lição
3. Por causa da decisão de Asa de buscar ajuda do Senhor, Deus permitiu que os soldados de
Asa levassem consigo tudo os bens dos etíopes e não houve mais nenhuma guerra até o
trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Leia as frases e ligue com os pontos:
Buscar sabedoria para fazer a prova e estudar bastante •
Tomar decisão sem orar antes •
Orar antes de tomar uma decisão importante •
Não ler a Bíblia •
Consultar os pais para saber a opinião deles •

BUSCAR O SENHOR

IGNORAR O SENHOR

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a te buscar mesmo sendo difícil.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. No trigésimo sexto ano, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a
cidade de Ramá, para que ninguém pudesse entrar e nem sair de Judá. Então Asa decidiu algo
importante. Faça o que se pede
a. Asa mandou pegar algo do Templo do
b. Asa mandou uma mensagem para BenSenhor, o que era?
Hadade dizendo:

Ouro e prata

Palha seca

"Façamos um t___________, como fizeram
meu pai e o teu. Estou te enviando prata e
o________. Agora, r_______ o tratado que
tens com Baasa, rei de Israel, para que ele
s______ do meu país". (2 Crônicas 16:3)

2. Ben-Hadade aceitou a proposta do rei Asa, porém, Deus não se agradou do acordo que Asa
fez. Coloque em ordem o que aconteceu com Asa. Leia 2 Crônicas 16:4-13

Asa irritou-se contra o profeta
por sua repreensão e mandou
prendê-lo

Asa foi atacado por uma doença nos
pés. Embora sua doença fosse
grave, não buscou ajuda do Senhor.

O profeta Hanani repreendeu Asa por
não ter pedido ajuda do Senhor disse
que a Asa enfrentaria muitas guerras.

2 Crônicas 16:10

3. Depois da morte de Asa, seu filho Josafá assumiu o trono de Judá. O Senhor esteve com
Josafá durante seus primeiros anos de reinado. Josafá buscou o Deus de seu pai e obedeceu
aos seus mandamentos. Leia 2 Crônicas 17:6-13 e coloque em ordem o que ele fez
1

Seguiu corajosamente o Senhor; além disso, retirou de Judá os
altares idólatras e os postes sagrados.
Cobrou impostos dos povos inimigos
Os levitas enviados por Josafá, levaram consigo o Livro da Lei
do Senhor e ensinaram o povo.
Construiu fortalezas e cidade-armazéns em toda Judá

Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer durante toda a minha vida.

SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Josafá aliou-se a Acabe, rei de Israel. Seu filho Jeorão, filho do rei Josafá, e Atalia, filha do
casal real campeão da maldade. Esse casamento trouxe terríveis consequências para Judá,
como adoração a outros deuses e graves conflitos familiares. Siga as setas e escreva a frase
formada.
Roboão, Asa e Josafá tomaram decisões
ruins e trouxeram consequências para toda
Judá: com isso aprendemos que:
___________________________________
___________________________________
____

MINHAS

NÃO

SÓ A

AFETAM

DECISÕES

MIM

2. Por causa de seu acordo com Acabe, Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú. Depois disso,
Josafá encorajou o povo a adorar ao Senhor. Já perto do fim de seu reinado, os povos inimigos
resolveram atacar Judá. Decifre o enigma e escreva na linha abaixo:
Á

D

U

J

U O

M

O

R

R

O

P

M

A

L

C

O

R

P

A

T

L

U

S

N

E
O

M

U

J

E

J

E

R O

H

N

E

S

C

U

D

I

C

E

I

M

U
D
Início

_____________________________________________________________________________
3. A resposta do Senhor veio por meio de Jaaziel. Leia 2 Crônicas 20:15 e pinte de verde a
resposta correta
“Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a
batalha não é de vocês, mas de Deus”.
“Tenham medo e fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois essa batalha
não de Deus”.
“Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Porém essa
batalha é de vocês e não de Deus”.
4. Preencha a tabela
Coração do rei: Erro do rei:
Leia 2 Crônicas Leia 2 Crônicas 16:7-9
14:2
________________________
________________________
AGRADOU AO ________________________
SENHOR
Asa
Coração do rei: Erro do rei:
Leia 2 Crônicas Leia 2 Crônicas 18:1
17:3
________________________
AGRADOU AO ________________________
________________________
Josafá
SENHOR

O que o rei fez depois do erro:
Leia 2 Crônicas 16:10-12 e
pinte a resposta correta
Ficou irritado
e continuou
não buscando
a Deus

Ficou
arrependido
e buscou o
Senhor

O que o rei fez depois do erro:
Leia 2 Crônicas 20:4-5 e
pinte a resposta correta
Não buscou
ajuda do
Senhor

Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer durante toda a minha vida.

Buscou
ajuda do
Senhor

