TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 20 – O REINO SE DIVIDE / DOIS REIS DE JUDÁ (Asa e Josafá)
Nome: _____________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
4 – Assim lhes diz o Senhor: ‘Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é
de vocês, mas de Deus. (2 Crônicas 20:15b)

SEGUNDA-FEIRA – Roboão e Jeroboão
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.
Jeroboão era o mestre de obras do templo. Era uma pessoa normal como eu e você. Mas algo mudaria
sua vida. Leia 1 Reis 11.29-31.
a. Que profeta Jeroboão encontrou no caminho para casa? ( ) Isaías. ( ) Aías. ( ) Jeremias.
b. De onde esse profeta era? ( ) Siló. ( ) Silos.
( ) Siloé.
c. O que o profeta estava usando? ( ) Um colete novo. ( ) Um cinto novo. ( ) Uma capa nova.
d. Em quantas partes o profeta rasgou a capa? ( ) 13
( ) 12 ( ) 10
( )2
e. Quantos pedaços o profeta ordenou que Jeroboão pegasse? ( ) 13
( ) 12
( ) 10
( )2
f. O que significava os pedaços da capa? ( ) 10 pães. ( ) 10 capas novas. ( ) 10 tribos.
2. Jeroboão era um homem trabalhador. Deus chamou essa pessoa para ser rei. Vamos conhecer mais
sobre quem era este homem! Leia 1 Reis 11.26-36 e complete as informações que faltam:
Nome

Jeroboão

Pai

Nebate

Sua mãe era...
Como ele fazia o seu trabalho?
Quantas tribos ficariam com o filho de Salomão?

Mãe

Tribo

Efraim

Ele era um homem...
Por isso, Salomão...
Por quê?

Colocou-o como chefe
Manter a linhagem de Davi

3. Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu o trono. Mas logo, seu filho mostrou a intenção verdadeira
do coração. Uma assembleia de israelitas procurou Roboão para lhe pedir que fosse mais compreensivo
com o povo do que seu pai e que diminuísse o trabalho duro e difícil. Faça o que se pede abaixo.
a. Quantos dias Roboão pediu para tomar essa decisão?_________. (1 Reis 12.3-5)
b. Leia 1 Reis 12.7-11 e escreva abaixo os conselhos que Roboão recebeu.

Autoridades que haviam servido Salomão
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Amigos da mesma idade dele
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Roboão cometeu um grande erro e seguiu o conselho dos seus amigos. Ele desprezou o
conselho dos experientes. Entenda que seus pais têm mais experiência que seus
amiguinhos. Não fique chateado quando seus pais lhe falarem algo da qual não goste ou
não concorde. Obedeça!
4. Deus sempre cumpre sua palavra. Ele fez o que disse que faria, tanto com Jeroboão, quanto com
Roboão. Quando cumprimos com a nossa palavra, refletimos o caráter de Deus. Marque com X as
alternativas que mostram nosso compromisso com o que dizemos:

( ) Quando falo para o meu pai que vou dar banho no cachorro e não esqueço.
( ) Quando digo que vou arrumar o meu quarto no horário que minha mãe mandou mas acabo fazendo
outra atividade mais interessante.
( ) Quando digo para minha mãe que vou fazer a minha tarefa da escola e faço sem ela precisar pedir
duas vezes.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a cumprir sua palavra. ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – A divisão do reino
Entendendo a História
1. O povo se revoltou com a decisão de Roboão e nomeou Jeroboão rei sobre Israel. Agora o reino de
Israel ficou oficialmente dividido. Para entender a divisão que ocorreu no reino de Israel, preencha os
espaços no mapa de acordo com a legenda.

10 TRIBOS

2 TRIBOS

2. Das doze tribos de Israel, dez tribos ficaram
com Jeroboão e duas com Roboão. Quais tribos
ficaram com Roboão? Dica: 1 Reis 12.21 e 23.

_________________ e ________________

Compartilhando com Deus: Peça a Deus um coração inteiramente obediente a ele. ( ) Eu pedi.

QUARTA-FEIRA – Asa torna-se rei
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, complete o que falta nas frases
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a. O rei Asa retirou os _____________ dos deuses estrangeiros, os altares _____________ e os
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altares de incenso 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. Asa teve paz em seu reinado por dez anos. Certa vez, o etíope Zerá marchou contra Asa.
O exército de Zerá tinha quantos soldados? Leia 2 Crônicas 14:9.
Responda em forma numérica:
_______________000 de soldados e _____ carros de guerra

O exército do Rei Asa tinha
quantos soldados? Leia 2
Crônicas 14:8. Responda em
forma numérica

total

______000 homens de Judá
______000 homens de Benjamin
______000 homens equipados

A superioridade militar de Zerá era enorme. Faça as contas! Eram quase 2 soldados de
Zerá para cada soldado do rei Asa. A derrota era certa!
3. Asa saiu para enfrenta-lo e eles se colocaram em posição de combate no Vale de Zefatá, perto de
Maressa. Asa, porém, tomou uma decisão importante.
a. Preencha o que falta em 2 Crônicas 14:11:
Senhor, não há _________ como tu para ajudar os
fracos contra os poderosos. ___________-nos, ó
Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa
___________, e em teu nome viemos contra este
imenso _____________. Ó Senhor, tu és o nosso
Deus; não deixes o homem ________________
contra ti".
Decisão de Asa: ________________ (RECLAMAR /
CLAMAR) AO SENHOR

b. o Senhor ouviu a oração de Asa e o
recompensou. Leia 2 Crônicas 14:11-14 e
desembaralhe as palavras que estão faltando
1) O Senhor ___________ (DER–TOU–RO) os
etíopes diante de Asa e Judá
2) Os etíopes _____________ (GI–RAM–FU) e
Asa e seu exército os perseguiram até Gerar
3) E os homens de Judá _____________ (RAM–
QUE–SA–A) muitos despojos, além de muitas
ovelhas, cabras e camelos

c. Por causa da decisão de Asa de buscar ajuda do Senhor, Deus permitiu que os soldados de Asa
levassem consigo tudo o que pudessem dos bens dos etíopes e não houve mais nenhuma guerra até o
trigésimo quinto ano do reinado de Asa. Você também pode buscar a ajuda do Senhor. Escreva uma
situação da sua vida que você pode pedir a ajuda de Deus
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus: Fale a Deus que você quer sempre buscar a ajuda dEle. ( ) Falei.

QUINTA-FEIRA – Asa abandona a fé em Deus / Josafá torna-se rei
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 ajuntar a prata e o ouro
do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviar a Ben-Hadade, rei da Síria. Faça o
que se pede;
"Façamos um t___________, como fizeram meu pai e o teu. Estou te
a. Asa mandou uma
enviando prata e o________. Agora, r_______ o tratado que tens com
mensagem para BenBaasa, rei de Israel, para que ele s______ do meu país". (2 Crônicas 16:3)
Hadade dizendo:
)
b. 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
2 Crônicas 16:10

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. 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, e não imitou as práticas de Israel. Circule na coluna C (certo) para os fatos corretos e
circule na coluna E (errado) para os fatos que não estão corretos. Dica: Leia 2 Crônicas 17:5-13
FATOS
C
Toda Judá lhe trazia presentes, de maneira que Josafá teve grande riqueza e honra.
F
Ele seguiu covardemente nos caminhos do Senhor
T
Retirou de Judá os altares idólatras e postes sagrados
R
Josias não mandou oficiais nem sacerdotes para ensinarem o povo
N
Todo os povos tinham medo de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá.
O
Josafá se tornou cada vez mais poderoso; construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá
U

E
Y
I
K
M
P
X

O Senhor __________________ o reinado de Josafá.
3. Josafá aliou-se a Acabe, rei de Israel, por meio de casamento. Seu filho Jeorão, filho do rei Josafá, e
Atalia, filha do casal real campeão da maldade. Esse casamento trouxe terríveis consequências para
Judá, como mais tarde a adoração a Baal e os graves conflitos familiares que quase acabam com a
descendência de Davi. Junte as sílabas com os mesmos números e complete a frase abaixo.
Roboão, Asa e Josafá tomaram decisões ruins que trouxeram
consequências para toda Judá: com isso aprendemos que:
________(1) ___________ (2) ruins _____ (3) _________ (4)
_____(5) _____ (6) ______ (7)

NÃO3
FE4
SÓ5
CI2
SÕES2
A4
MIN1
A6
2
4
1
DE
TAM HAS MIM7

Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a tomar boas decisões. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – Josafá busca o Senhor
Entendendo a História
1. Por sua associação com Acabe, Josafá foi duramente repreendido pelo profeta Jeú. Depois disso,
Josafá encorajou o povo a adorar ao Senhor. Já próximo do fim de seu reinado, os povos inimigos
resolveram atacar Judá. Marque apenas as respostas corretas
a. Ao ver o exército dos povos inimigos, o que Josafá fez? (2 Crônicas 20:2-3)
( ) Jejuou sozinho
( ) Proclamou uma guerra em toda Judá ( ) Proclamou um jejum em toda Judá
b. Josafá então reuniu a todos, homens, mulheres e crianças, e, em frente ao pátio novo,
no Templo do Senhor, ele orou a Deus. O que ele orou? (2 Crônicas 20:12)
( ) “Não temos força para enfrentar esse exército pequeno que está nos atacando.
Não sabemos o que fazer e os nossos olhos tem medo de ti”.
( ) “Não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não
sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti”.
( ) “Não temos força para enfrentar esse exército de armas nucleares que está nos
atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti”.
c. O Espírito do Senhor veio a Jaaziel e disse algo. O que o Senhor disse a Josafá? (2
Crônicas 20:15)
( ) “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”
d. Josafá nomeou alguns homens para louvaram e cantar ao Senhor, o que eles
disseram? (2 Crônicas 20:18-21)
( ) “Dêem graças a Josafá, pois o seu amor dura para sempre”.
( ) “Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre”.
( ) “Dêem graças a Jaaziel, pois o seu amor dura para sempre”.
Por causa da decisão de Josafá de buscar ao Senhor, Deus deu vitória para Josafá e fez as outras
nações temerem Judá por causa do nome do Senhor
Compartilhando com Deus:
Peça a ajuda de Deus para ser fiel até o fim e terminar bem. ( ) Pedi.
Se você tem errado e feito o que desagrada a Deus, peça perdão e forças para ser fiel até o fim. ( ) Pedi.

