MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 27 – ELISEU E NAAMÃ
Nome: _____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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)
3 – Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade; do seu trono ele observa todos os habitantes da terra; ele, que forma o
coração de todos, que conhece tudo o que fazem. (Salmos 33:13-15)
4 – Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. (Lucas 6:27)

SEGUNDA-FEIRA – Uma menina de fé
Entendendo a História
1. Existia um homem chamado Naamã que era comandante do exército do rei da Síria, povo inimigo dos
israelitas. Para conhecer um pouco mais sobre Naamã leia os versículos em destaque e marque as
respostas corretas.
a. Por que Naamã era tão respeitado e honrado pelo rei da Síria, Ben-Hadade? (2 Reis 5.1)
( ) Porque ele era muito forte e inteligente. ( ) Porque por meio dele o Senhor concedeu vitória à Síria.
b. Naamã tinha uma doença. Que doença era essa? Circule a resposta correta.(2 Reis 5.1)

GRIPE

DOR DE DENTE

FEBRE AMARELA

LEPRA

c. O exército sírio costumava atacar e fazer escravos de qual país? (2 Reis 5.2)
( ) Babilônia. ( ) Egito. ( ) Israel .
2. Certa vez o exército sírio levou como escrava uma menina para servir a mulher de Naamã, mas Deus
tem sempre um plano. Leia o texto abaixo e preencha a cruzadinha.
1
Aquela menina foi arrancada de seus pais(4) para
2
ser escrava(2) em outro país(1). Ela poderia
3
acreditar(8) que Deus havia esquecido dela, mas
4
ele sempre tem um plano(3). Deus usa nossas(5)
5
dificuldades para a sua glória(9) e mesmo que não
6
sejamos felizes(7) onde estamos(6) seremos
7
felizes com ele no céu. Esse é o seu __ __ __ __
8
__ __ __ __ __ __
9
3. Vamos reforçar o que aprendemos. Marque somente a resposta correta.
O propósito de Deus
é...
que eu
seja feliz.
que Deus seja
glorificado.

Deus usa minhas
dificuldades....
para sua
Glória.
para se
alegrar.

Na eternidade
seremos felizes...

Eu posso fazer a
diferença....

por um
tempo.
Por um
tempo

parao sempre.

Compartilhando com Deus:
Peça a Deus que o ajude a não perder as oportunidades de falar dele! ( ) Eu pedi.

quando for
conveniente.
não importando
situação ou da
minha idade.

TERÇA-FEIRA – Naamã vai para Israel
Entendendo a História
1. Aquela menina entendia os propósitos de Deus e ao ver que Naamã estava doente ela tomou uma
atitude que faria a diferença na vida dele. Leia 2 Reis 5.3-5 para descobrir como tudo aconteceu e em
seguida relacione o personagem com o que ele fez.
(A) Naamã
( ) Disse à sua senhora: “Se meu senhor procurasse o profeta
que está em Samaria, ele o curaria da lepra.
( ) respondeu: “Vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao
rei de Israel”.
( ) Foi contar ao rei o que a menina israelita dissera.

(B) Menina israelita
(C) Rei da Síria

2. O rei da Síria autorizou a viagem de Naamã para Israel. Coloque a letra nas respostas certas. 2 Rs 5.5
Elias
Ouro
Eliseu
a. Que profeta Naamã queria encontrar?
Prata

b. Que presentes Naamã levou?
c. O que o rei da Síria entregou para Naamã levar?

Capa

Frutas

Roupas finas

Coroa

Carta

3. Naamã chegou em Israel. O rei teve uma atitude desesperada. Eliseu soube o que o rei tinha feito e
mandou uma mensagem. Coloque R na atitude do rei ao receber a carta, e E na mensagem que Eliseu
enviou.
( ) O rei mandou preparar seu exército para atacar a Síria.
( ) Ele saberá que há profeta em Israel.
( ) O rei rasgou as vestes e disse: “por acaso sou Deus? Esse homem está querendo me provocar!”
( ) O rei mandou preparar um banquete para receber Naamã e festejaram.
( ) O rei rasgou as vestes e disse: “por acaso sou Deus? Esse homem está certo!”
( ) Ele saberá que há vários deuses em Israel.
Tirando a Lição
4. Nas frases abaixo temos várias mentiras que às vezes acreditamos, e apenas uma verdade. Risque
todas as mentiras.
Eu sou apenas uma criança e não posso fazer nada.
Eu não devo me meter no problema dos adultos, mesmo quando sei a verdade.
Eu posso fazer a diferença onde estiver independente da minha situação e da minha idade.
Eu posso fazer diferença onde estiver, mas só quando eu crescer.
Eu posso fazer diferença onde estiver, mas só quando tudo estiver bem comigo.
Eu sou criança, e apenas quando crescer vou fazer tudo o que aprendo no Kids.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por conhecer o Deus Verdadeiro. ( ) Agradeci.

QUARTA-FEIRA – O orgulho de Naamã
Entendendo a História
1. Naamã foi até a casa de Eliseu com carros, cavalos e presentes, mas Eliseu nem saiu de sua casa
para recebê-lo. Eliseu enviou um mensageiro ao encontro de Naamã. Para descobrir a mensagem de
Eliseu a Naamã, siga as setas do quadro 1 e relacione-as com as palavras do quadro 2.
QUADRO 01

INICIO

seis
mais
vezes
menos

apenas
no rio
vale
sete

Jordão;
profundo
Vá e
lave-se

QUADRO 02
Mar
água
e sua
multidão
Lugar
pele
Crê
será

dia
purificado
nada
restaurada

nós
ficaremos
será
e você

MENSAGEM:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Naamã ficou muito chateado por não ter sido recebido pessoalmente por Eliseu. Naamã era um grande
herói e estava acostumado a ser tratado com toda honra e respeito, mas Eliseu o tratou como uma
pessoa comum. Para que Naamã fosse curado, ele precisava deixar seu orgulho de lado. Marque um X
na resposta correta.
a. De que forma Naamã deixaria seu orgulho de lado?
( ) Indo embora e recusando a ajuda de Eliseu.
( ) Reclamando, pois Eliseu não foi falar com ele pessoalmente.
( ) Se humilhando e obedecendo as instruções que Eliseu havia lhe dado.
b. Naamã questionou as instruções que Eliseu havia lhe dado. Mas quem ditou a regra para que ele se
lavasse sete vezes no rio?
( ) Eliseu.
( ) Deus.
( ) O rei de Israel.
c. Naamã sofria de lepra, doença que acomete a pele. Toda humanidade também foi acometida com uma
doença chamada de “pecado”. Porém, nosso pecado tem cura. Qual a forma pela qual podemos receber
a cura dos nossos pecados?
( ) Indo à escola.
( ) Fazendo de Jesus Senhor e Salvador.
( ) Negando para mim mesmo que sou pecador.
Pergunta desafio: Você sabe qual o significado no nome Eliseu?
Monte o quebra-cabeça ao lado e descubra.
Resposta:____________________________________________
Compartilhando com Deus: Peça de Deus um coração humilde. ( ) Pedi.

QUINTA-FEIRA – Deus dita as regras
Entendendo a História
1. Naamã ficou indignado só de pensar em se banhar no rio Jordão. Ele lembrou de outros dois rios de
Damasco.
( ) Abana e Farfar.
( ) Abano e Fafá.
( ) Abane e Farfe.
2. Naamã achou muito simples o que o profeta falou. Leia 1 Pedro 1.18-19 e responda por meio de que
nós fomos redimidos e agora podemos herdar a vida eterna?
( ) Por meio de coisas perecíveis como prata e ouro.
( ) Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
( ) Por meio da minha bondade em ajudar as pessoas necessitadas e fazer o que é certo.
3. Naamã queria uma cura admirável. O rio Jordão era pequeno e barrento. Complete com as
informações que faltam em cada cena. Dica: 2 Reis 5:11-16.

Os (servos / chefes) de
Naamã o convenceram
e ele desceu ao rio
(Solimões / Jordão )

Ele mergulhou ( 6 / 7 )
vezes conforme a ordem do
( servo / Senhor).

Naamã ficou (lameado /
purificado)! Sua pele ficou
limpa como de uma
( ovelha / criança)

Tirando a Lição
4. Para algumas pessoas, somente crer em Jesus, parece ser algo simples demais para herdar a vida
eterna. Realmente é simples, porém Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Coloque a palavras na
ordem correta e veja as lições que aprendemos.
Lição 1
DEUS PLANO PODE É SALVAR DITA MEU QUEM NÃO O REGRAS ME
AS
2
9
11
1
13
4
8
3
10
7
6
12
5
É___________________________________________________________________________________
Naamã era acostumado a comandar e dar as ordens, mas ele aprendeu a seguir as regras de Deus.
Lição 2
ATRAVÉS
5

SALVAÇÃO
2

JESUS
7

DE
6

SOMENTE
4

É
3

A
1

____________________________________________________________________________________
Muitas pessoas tentam sozinhas conseguir salvação, mas Jesus é o único caminho.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus pela salvação em Jesus. ( ) Agradeci.

SEXTA-FEIRA – A ganância de Geazi
Entendendo a História
1. Depois disso, Naamã reconheceu o Senhor como único Deus
verdadeiro e de forma agradecida ofereceu presentes ao profeta.
Responda:
a. Qual foi a reação de Eliseu ao receber os presentes?
( ) Ele agradeceu e aceitou, afinal ele tinha realizado um milagre na
vida de Naamã.
( ) Ele agradeceu e não aceitou, para não receber a glória por algo
que Deus fez.
2. Geazi, servo de Eliseu, foi dominado pela ganância. Coloque as frases na ordem dos acontecimentos.
Dica: 2 Reis 5:21-25.
( ) Geazi inventou uma história e pediu 35k de prata e 2 mudas de roupas finas.
( ) Naamã deu o dobro de prata – 70k – e as duas mudas de roupa.
( ) Geazi pensou: Meu Senhor foi bom demais com Naamã... Correrei atrás dele para ganhar alguma
coisa.
( ) Geazi guardou tudo na sua casa.
( ) Naamã quando viu Geazi correndo, parou a carruagem e perguntou: “Está tudo bem?”
3. Geazi cometeu vários pecados de uma única vez. Marque com um X as frases que mostram os erros
de Geazi e depois complete com o que Eliseu disse para ele. Dica 2 Reis 5:26-27 e para Geazi.
( ) Ele desejou o dinheiro (a prata e as roupas) mas do que agradar a Deus.
( ) Ele mentiu para Naamã.
( ) Ele tentou enganar o profeta Eliseu.
( ) Ele levou a prata como oferta ao Senhor.
Você acha que eu não estava com _____ em __________ quando
enganou Naamã? Por isso a _________ de _______ atingirá você
e seus _______________ para ________.
Lembre-se: Não podemos esconder nada do Senhor.

Compartilhando com Deus:
Confesse a Deus algo que você fez escondido e peça perdão. ( ) Confessei.

