TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 28 – EXÉRCITO ARAMEU X SENHOR DOS EXÉRCITOS
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que
eles". (2 Reis 6:16)
2 – O seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e
temível. (Deuteronômio 10:17a)
SEGUNDA-FEIRA
1. A guerra entre a Síria (arameus) e Israel continuava. O rei da Síria reuniu seus oficiais para
montar acampamento em vários lugares para pegar Israel de surpresa. Responda as perguntas.
2 Reis 6:10-13
a) Quem alertava o rei de Israel sobre os ataques do rei da Síria?
( ) Deus falava diretamente para o rei.
( ) Eliseu falava diretamente para o rei.
b) Quem alertava Eliseu sobre os ataques do rei da Síria?
( ) Deus falava para Eliseu.
( ) Um espião falava para Eliseu.
2. Observe as figuras e ligue corretamente para as figuras correspondentes.
Eliseu sempre alertava o
rei de Israel: “Evite
passar por tal lugar,
porque o exército arameu
está descendo para lá”.
O rei da Síria ficou furioso
e reuniu novamente os
oficiais para saber quem
era o traidor.

3. Um dos oficiais falou ao rei da Síria: "Eliseu, o profeta, é quem descobre os seus planos e
conta ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto, a portas fechadas!
O rei da Síria ordenou que procurassem Eliseu para.... Circule a resposta certa:

uma viagem

ser preso

ganhar presentes

Falando com Deus: Senhor, obrigado por cuidar de mim.
.
TERÇA-FEIRA
1. Informaram que Eliseu estava em Dotã. O rei enviou uma grande tropa de cavalos e carros de
guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela
manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade.
Então ele exclamou: "Ah, meu senhor! O que faremos?" Encontre 5 erros na figura.

2. Eliseu respondeu: "Não tenha
medo. Aqueles que estão
conosco são mais numerosos
do que eles". E Eliseu orou:
"Senhor, abre os olhos dele para
que veja". Então o Senhor abriu os
olhos do rapaz, que olhou e viu as
colinas cheias de cavalos e carros
de fogo ao redor de Eliseu.
Pinte o desenho.

O nosso Deus é um Deus grandão. Ele é mais poderoso que o inimigo!
3. Preencha os espaços com as palavras corretas. Siga a numeração.
soldados
1

Samaria
2

procuravam
3

cegueira
4

orou
5

Eliseu, ele _________(5) ao Senhor: "Fere estes homens de _______________(4)". Então ele os
feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu disse que iria levar os _______________(1)
até o homem que eles_________________(3). Ele os levou até _________________(2).
Depois ele orou ao Senhor para que eles abrissem os olhos. Então o Senhor abriu-lhes os
olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria.
Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre te obedecer.
QUARTA-FEIRA
1. O rei de Israel queria mata-los, mas Eliseu ordenou que os enviassem para sua terra. BenHadade, rei da Síria, reuniu um grande exército, e mandou cercar novamente a cidade de Samaria.
O que aconteceu na cidade de Samaria? Escreva F para as falas e V para as verdadeiras.
(
(
(
(

) Houve uma grande miséria na cidade, e o povo começou a passar fome.
) Houve uma grande festa porque todos estavam seguros dentro de Samaria.
) Tudo ficou muito caro, especialmente a comida.
) Até o esterco (cocô) de pombos era vendido a um preço muito alto!

2. A fome era tanta que o rei de Israel viu mulheres matando seus próprios filhos para se alimentar.
O rei de Israel colocou a culpa no profeta Eliseu e disse que ele não continuaria vivo naquele dia.
Ele mandou um mensageiro a sua frente e seguiu até a casa do profeta. Circule as respostas
corretas.
O rei de Israel colocou a culpa no ( Eliseu / Senhor ) por toda a fome: “O ( Eliseu / Senhor )
causou todo este mal. Como podemos esperar auxílio da parte de ( Eliseu / Deus) ?”

Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do ( Eliseu / Senhor)! Assim diz o ( Eliseu / Senhor ): Amanhã,
por volta desta hora, na porta de ( Dotã / Samaria), tanto uma medida de farinha como duas medidas
de cevada serão vendidas por uma peça de ( prata / ouro)".
3. Uma pessoa não acreditou em Eliseu e foi advertido. Quem era essa pessoa? Pinte o desenho
correto.

O oficial
do rei.

O padeiro
do rei.

O amigo
do rei.

"Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma!"
Fale para Deus: Senhor, eu quero acreditar na tua palavra.
QUINTA-FEIRA
1. Ali havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Leia a história nos quadrinhos e coloque na
ordem correta dos acontecimentos. 2 Reis 7: 3-10
1

2

3

4

( ) Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Vamos ao acampamento
dos arameus para nos render.
( ) O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros
de guerra e fugiram deixando tudo.
( ) Os leprosos entraram nas tendas, comeram e beberam; pegaram prata, ouro e roupas e
saíram para esconder tudo.
( ) Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e
não podemos ficar calados.
2. Os leprosos foram anunciar a boa notícia no palácio do rei. Marque os personagens corretos em
cada situação.
a) Desconfiou que poderia ser uma emboscada dos arameus. 2 Reis 7:12
( ) Os soldados. ( ) O rei de Israel. ( ) O povo. ( ) O oficial.
b) Foi verificar se a informação dos leprosos era verdade. 2 Reis 7:14
( ) Os soldados. ( ) O rei de Israel. ( ) O povo. ( ) O oficial.
c) Saiu e saqueou o acampamento dos arameus. 2 Reis 7:16
( ) Os soldados. ( ) O rei de Israel. ( ) O povo. ( ) O oficial.
d) Estava na porta da cidade e morreu atropelado. 2 Reis 7:17
( ) Os soldados. ( ) O rei de Israel. ( ) O povo. ( ) O oficial.
3. Coloque a meditação na frente do espelho e escreva a lição que aprendemos.

O _____________________________________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, obrigado por ser meu Deus grandão.

SEXTA-FEIRA
1. Eliseu serviu ao Senhor e seu ministério durou mais de 50 anos. Pinte os espaços que tem
pontinhos e descubra com quem o profeta Eliseu parecia. Depois complete a frase com o nome
que você descobriu.

Eliseu foi o profeta mais
parecido com
___ ___ ___ ___ ___
no sentido de ter compaixão
das necessidades das
pessoas.

2. Eliseu morreu e foi sepultado. Mas os milagres na vida de Eliseu não acabaram por aí... Certa
vez alguns israelitas estavam sepultando um homem, quando uma tropa de moabitas invadiram o
país. Os homens jogaram o cadáver na sepultura de Eliseu e fugiram. O que aconteceu com o
corpo? Siga os pontinhos e encontre a resposta certa.

?

Voltou a vida
Quando o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou.
3. Escreva a palavra MILAGRE nos espaços abaixo e aprenda mais.
a) Este _____________________ aconteceu apesar de Eliseu já estar morto.
b) ____________________ não acontece porque alguém tem poderes mágicos ou especiais.
c) ____________________ acontece porque Deus tem todo poder.

O nosso Deus é um Deus grandão!
Falando com Deus: Senhor, obrigado por ser meu Deus grandão e me ensinar a tua palavra.

