TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 28 – EXÉRCITO ARAMEU X SENHOR DOS EXÉRCITOS
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 – 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)
3 – É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. (Provérbios 19:3)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
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. Circule as palavras
corretas.
a. Mas o homem de Deus mandava uma (MENSAGEM / CARTA) ao rei de Israel: "Evite (FICAR /
PASSAR) por tal lugar, pois os (AMALEQUITAS / ARAMEUS) estão (DESCENDO / SUBINDO)
para lá". (2 Reis 6:9)
b. Isto (ENFURECEU / ASSUSTOU) o rei da Síria, que, (REUNINDO / CONVOCANDO) seus
conselheiros, lhes perguntou: "Vocês não me (APONTARÃO / DIRÃO) qual dos nossos está do
(CONTRA / LADO) do rei de Israel? " (2 Reis 6:11)
2. Mas os conselheiros do rei da Síria de nada sabiam, pois de fato, nenhum arameu estava do
lado de Israel. Quem estava do lado de Israel? Responda o que se pede.
a. Como os israelitas sabiam dos b. Quem era que revelava os planos ao profeta? Ligue as
planos dos arameus? Leia 2
letras e descubra a palavra.
Reis 6:12 e escreva a resposta.
__________________________
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3. O rei da Síria mandou procurar e prender Eliseu. Informaram que o profeta estava em Dotã.
Responda o que se pede.
a) O que o rei da Síria mandou atrás do
b) o servo de Eliseu ficou apavorado o que ele
profeta? Leia Leia 2 Reis 6:14 e marque um
disse? Leia 2 Reis 6:15 e marque um X
X na resposta errada.
( ) Ah, meu senhor! O que faremos?
( ) Ah, meu senhor! Que linda cavalaria!
( ) Ah, meu senhor! Seremos resgatados!
c) O que o Eliseu respondeu ao seu servo?
Leia 2 Reis 6:16 e complete o que falta
Tanques de
guerras

Cavalos e carros
de guerra
2 Reis 6:14

Não tenha ________. Aqueles que estão
_______________ são mais ______________
do que eles".

Falando com Deus: Senhor, obrigado por se revelar a mim em sua Palavra.

TERÇA – FEIRA
Entendendo a História
1. E Eliseu orou e 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. Encontre os 7 erros

ERRADO

CERTO

2. O nosso Deus é poderoso, ele nunca nos abandona. Existe um mundo espiritual ao nosso
redor que não vemos. Nosso inimigo número 1 anda ao redor como um leão, rugindo e
procurando a quem devorar, mas Deus é a nossa defesa. Ligue as setas e escreva a lição
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Os arameus desceram na direção de Eliseu. Organize os fatos da história colocando na ordem
correta. 2 Reis 6:18-20
( ) Eliseu não permitiu que o rei matasse o exército arameu e ordenou que os enviassem para
sua terra.
( ) Eliseu disse que iria levar os soldados do exército arameu até o homem que eles
procuravam. Ele os levou até o meio de Samaria.
( ) Eliseu orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira". Então ele os feriu de cegueira,
conforme Eliseu havia pedido.
( ) Eliseu 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, obrigado por me defender do mal.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Algum tempo depois, o rei da Síria tornou a provocar Israel. Esse rei se chamava BenHadade. Ele reuniu um grande exército, e mandou cercar a cidade de Samaria e invadiram
Samaria. O que aconteceu com a cidade de Samaria depois desse ataque? Leia 2 Reis 6:25
a. O que eles passaram?

FOME

b. O que eles vendiam a preço muito caro?

SEDE

ESTERCO

PRATA

CABEÇA DE
JUMENTO

2. A fome era tanta que o rei de Israel viu mulheres matando seus próprios filhos para se
alimentar. Deus havia falado que isso aconteceria se eles rejeitassem a liderança de Deus.
Quando o rei de Israel chegou até Eliseu, colocou a culpa no Senhor por toda a fome.
AMANHÃ FARINHA ELISEU OUÇAM SAMARIA VENDIDAS SENHOR PRATA
10
5
20
15
2
6
12
9
Eliseu (9+7+4) respondeu: "_________ (6+5+4) a palavra do __________ (5+5+2)! Assim diz o
Senhor: __________ (9x0+10), por volta desta hora, na porta de __________ (4+2-4), tanto uma
medida de __________ (2+3-0) como duas medidas de cevada serão __________ (2x2+2) por
uma peça de __________ (0+3x3)". (2 Reis 7:1)
3. O oficial que acompanhava o rei de Israel não acreditou que no meio de tanta fome e, em
pouco tempo, teria comida em fartura. Leia 2 Reis 7:2 e complete a fala de Eliseu e o oficial de
Israel

Ainda que o Senhor abrisse
as _______________ do
céu, será que isso poderia
_______________?

Você o verá com os próprios
____________, mas não
comerá coisa
_______________

4. Pergunta desafio: O que arruína nossa vida?
(

) O pecado.

(

) Deus.

Falando com Deus: Senhor, eu não quero ficar longe de ti e arruinar minha vida.
QUINTA – FEIRA
1. Ali havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar
aqui Ali havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Observe as figuras, leia o início da história
e complete os acontecimentos com suas palavras. 2 Reis 7:3-9

"Por que ficar aqui
esperando a morte?
Vamos ___________
_________________
_________________
_________________
_________________

O Senhor tinha feito os
arameus ouvirem o ___
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Os leprosos entraram
nas tendas __________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

"Não estamos agindo
certo _____________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

2. Os leprosos foram anunciar a boa notícia no palácio do rei. Marque os personagens corretos
em cada situação. 2 Reis 7:10-16
a) Desconfiou que poderia ser uma emboscada dos arameus. ( ) Os soldados
( ) O rei de Israel
b) Foi verificar se a informação dos leprosos era verdade.
( ) O povo
c) Saiu e saqueou o acampamento dos arameus.
( ) O oficial
d) Estava na porta da cidade e morreu atropelado.

3. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Aconteceram duas coisas que o
profeta Eliseu disse que iria acontecer. Leia 2 Reis 7:18-20 e risque as coisas que não
aconteceram:
Tinha tanta comida que foram vendidas por uma peça de ouro.
Tinha tanta comida que foram vendidas por duas peças de prata.
Tinha tanta comida que foram vendidas por uma peça de prata.
O homem foi homenageado junto à porta da cidade e morreu
O homem foi pisoteado junto à porta da cidade e morreu
O homem foi homenageado junto à porta da cidade e foi posto como prefeito da cidade.
Mais uma vez o exército arameu se rendeu ao Senhor dos Exércitos!
Falando com Deus: Senhor, eu quero me render a ti.
SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Complete os espaços em branco.
a. Eliseu foi o profeta mais parecido com ___________________ (JESUS / MOISÉS / ABRÃAO)
no sentido de ter compaixão das necessidades das pessoas.
b. Eliseu ___________ (VIVEU / MORREU / RIU) e foi sepultado (2 Reis 13:20).
2. Os milagres na vida de Eliseu não acabaram quando ele morreu. Desenhe nos quadros abaixo
cada etapa do milagre da vida de Eliseu segundo a história a seguir:
“Certa vez
alguns
israelitas
estavam
sepultando
um homem.

Uma
tropa de
moabitas
invadiu o
país.

2

1
Os homens
jogaram o
cadáver na
sepultura de
Eliseu e
fugiram.

3

4

Quando
o corpo
tocou nos
ossos de
Eliseu, o
homem
ressuscitou.”

Milagre não acontece porque alguém tem poderes mágicos ou especiais. Milagre acontece
porque Deus tem todo poder. O nosso Deus trata pessoalmente com seus filhos.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por me mostrar o teu amor e o teu cuidado por mim.

