MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 27 – ELISEU E NAAMÃ
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que
surgiram coisas novas! (2 Coríntios 5:17)
2 – Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. (João 17:3)
SEGUNDA-FEIRA
1. Existia um homem importante chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era
um grande guerreiro, muito respeitado e honrado pelo rei Ben-Hadade. Um dia Naamã ficou
doente! Siga as setas e coloque as letras no lugar correto para descobrir qual era essa doença.
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______ ______ ______ ______ ______
2. Leia o texto e coloque as palavras em destaque no diagrama. Depois complete a frase com a
palavra secreta para descobrir a lição.
1
2
3 Ó
4
5
6

Os sírios(5) levaram uma menina
israelita(2) para ser escrava(4) da
mulher de Naamã(6). Ela foi separada
da família para morar em um lugar bem
longe(1) com estranhos. Mas aquela
situação ia revelar uma coisa muito
importante.
Deus usa a minha dificuldade para a sua __ __ Ó __ __ __.

3. Aquela menina poderia achar que Deus havia esquecido dela. Ela não se tornou uma menina reclamona,
chata ou rebelde. Aquela menina entendia que Deus tinha um plano para a vida dela. Mesmo não estando
feliz, ela queria agradar a Deus. Circule as atitudes de uma criança que agrada a Deus

Criança que
medita e ler a
Bíblia.

Criança
desobediente.

Criança que
ajuda em casa.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por estar sempre comigo.
.

Criança
briguenta.

TERÇA-FEIRA
1. A menina viu que Naamã estava doente e sabia que só o Senhor poderia curá-lo. Deus a colocou no lugar
certo e na hora certa. Ela foi corajosa e disse a solução para a esposa de Naamã. Pinte a alternativa que
mostra o que ela falou. Dica: leia 2 Reis 5:3
a) Se o meu senhor passar uma pomadinha vai ficar bom rapidinho!

b) Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele
o curaria da lepra.

2. Naamã contou ao rei da Síria o que a menina israelita havia dito. O rei autorizou a viagem de Naamã
até Israel falar com o profeta Eliseu. Naamã levou muitos presentes. Responda as perguntas abaixo
circulando as respostas corretas. Dica: leia 2 Reis 5:5.
a) O que Naamã deveria
entregar ao rei de Israel?

Carta

Comida

b) Quais foram os presentes que Naamã levou para o profeta
Eliseu?

Ouro, prata e roupas finas.

Animais exóticos

3. O rei de Israel ficou chateado quando leu a carta, pois sabia que não poderia fazer nada por
Naamã. Marque um X nas respostas corretas. Dica: Leia 2 Reis 5:7.
a. O que rei fez assim que leu a
carta?
(
(
(

) Rasgou a carta.
) Rasgou a coroa.
) Rasgou as vestes.

b. O que ele disse para Naamã?
( ) Por acaso sou Deus? Esse
homem está querendo me provocar!
( ) Por acaso sou médico? Esse
homem está querendo me provocar!
( ) Por acaso sou enfermeiro?
Esse homem está querendo me
provocar!

Falando com Deus: Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais.
QUARTA-FEIRA
1. Eliseu quando soube o que o rei de Israel havia feito e mandou uma mensagem. Preencha o que
falta na fala de Eliseu. Dica: leia 2 Reis 5:8.
Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a
mim, e ele saberá que há
_P_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ em Israel".

2. O rei de Israel era rei de uma nação que foi criada pelo próprio Deus, mas ele não conhecia o
verdadeiro Deus e nem conhecia nada sobre os homens de Deus. A vida desse rei de Israel era
inútil, pois ele não vivia para Deus. Complete a frases com as palavras do quadro.

conheçam

Esta é a vida eterna: que te

verdadeiro, e a

único

Jesus Cristo

_________________, o

____________ Deus

______________________, a quem enviaste. (João 17:3)

3. Naamã foi até a casa de Eliseu com seus cavalos, carros, presentes e parou na porta da casa de
Eliseu. Eliseu não fez festa para ele, nem saiu de casa e mandou um mensageiro avisar. Pinte a
quantidade de vezes que o mensageiro mandou Naamã se lavar.

"Vá e lave-se
vezes no rio Jordão;
sua pele será restaurada e você ficará purificado".

Fale para Deus: Senhor, só tu és o Deus verdadeiro.

QUINTA-FEIRA
1. Naamã tinha suas próprias ideias de como seria curado. Achava que Eliseu deveria recebê-lo
com regalias e receber uma cura admirável. Ele preferia se banhar em outro rio mais bonito que o
rio Jordão. Ele não quis obedecer a simples instrução de Eliseu.
a) Naamã ficou indignado e saiu dizendo algo. Leia 2 Reis 5:11 e circule as palavras corretas.
"Eu estava certo de que ele sairia para (RECEBER-ME / GANHAR-ME), (FICARIA /
INVOCARIA) de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a (CABEÇA / MÃO) sobre o lugar
afetado e me curaria da (LEPRA / DOR DE CABEÇA)”
b) Circule a resposta certa: Qual o
principal problema de Naamã?
dinheiro
orgulho
feridas

c) Circule a figura que mostra o que aconteceu
quando Naamã
finalmente obedeceu
às ordens de Eliseu.

3. É Deus quem dita as regras. Deus falou que seria sete vezes no Jordão, então ele deveria fazer
exatamente como mandado, sem isso não haveria cura. Naamã ficou com a pele tão limpa quanto
de uma criança! Marque C para Correto e E para Errado.
Depois de ter sido curado, Naamã reconheceu o Senhor como único Deus verdadeiro.
Depois de ter sido curado, Naamã foi agradecer ao rei por ter indicado o profeta.
Naamã ofereceu presentes a Eliseu, mas ele não aceitou pois a glória era de Deus.
Falando com Deus: Obrigado Senhor por ter morrido por mim.
SEXTA-FEIRA
1. Geazi o servo de Eliseu, foi dominado pela ganância. Quando Naamã estava indo embora,
Geazi correu até ele e inventou uma história usando dois homens. Leia 2 Reis 5:22 e preencha o
que Geazi pediu de Naamã

______ Kilos de prata

____ mudas de roupas finas

2. Geazi escondeu a prata em sua casa e foi se apresentar para Eliseu. Eliseu já sabia o que tinha
acontecido, porque não há nada no mundo possamos esconder do Senhor. Coloque a sua
meditação na frente do espelho e escreva o que vê.

_______________________________________________________________________________
3. Pela consequência do seu pecado, Geazi foi atingido pela lepra. Pinte a figura

Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre te obedecer e sempre falar a verdade.

