TOP KIDS
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 29 – JONAS

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 – Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. (Lamentações 3:22)
2 – Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. (Provérbios 15:3)
3 – “Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja?" Pergunta o Senhor. "Não sou eu aquele que enche
os céus e a terra?” Pergunta o Senhor. (Jeremias 23:24)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Jonas era filho de Amitai. O nome de Jonas significa “pomba”, “mensageiro de Deus”. Certo
dia esse profeta de Deus recebeu uma ordem diretamente dos céus. Leia Jonas 1:2 e desvende
essa mensagem ligando as palavras na ordem correta.
"Vá _____________ (DE-SA-PRES) à grande cidade de ________________ (NÍ-VE-NI) e
____________ (PRE-GUE) contra ela, porque a sua _______ (DA-MAL-DE) subiu até a
minha _____________ (PRE-ÇA-SEN)".
2. Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade muito má! Muitas pessoas do povo de Jonas

já tinham sofrido por causa deles. Jonas não queria ir para lá como missionário, mas foi para lá que
Deus mandou que ele fosse. Responda as perguntas pintando a resposta correta. Dica: Leia Jonas
1:2-3.
a) Deus mandou que Jonas
fosse para qual cidade?
Jope

b) Ele não obedeceu a ordem
do Senhor e fugiu para onde?

c) Depois que desceu para
Jope, ele foi para onde?

Jope

Jope

Nínive

Társis

Nínive

3. Jonas
pensava que
conseguiria
fugir da
presença do
Senhor, mas
Deus vê todas
as coisas.
Encontre os 7
erros da
imagem.
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Falando com Deus: Senhor, não quero desobedecer às tuas ordens.

TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Fugindo da ordem do Senhor, Jonas entrou num barco com rota pelo mar mediterrâneo em
direção contrária à Nínive. Mas, o Senhor vê todas as coisas e sabia que ele estava naquele
barco. Jonas cometeu um pecado contra o Senhor, use a seta do quadro 1 para descobrir que
pecado foi esse.
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Pecado:
__________________________
XA

DI

ÊN

CIA

2. Um vento fortíssimo soprou sobre o barco, ele estava prestes a partir ao meio e o comandante
disse a Jonas: “Levante-se e clame ao seu Deus”. Todos do barco tiraram a sorte para descobrir
que era o culpado. Decifre o enigma e descubra o nome que foi revelado.

  
____ ____ ____ ____ _____
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3. Todos ficaram assustados quando descobriram por que aquilo estava acontecendo. Escreva
no balão o que Jonas falou. Dica: leia Jonas 1:12.

Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre confiar em ti.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Enumere as cenas da história de Jonas em ordem crescente de 1 a 9:

um grande peixe

2. O seu pecado não afeta somente a você, mas várias pessoas ao seu redor. Marque V para as
frases verdadeiras ou F para as frases falsas:
V

F

Jonas desobedeceu a Deus ao tentar fazer diferente do que Deus havia mandado.
Jonas foi corajoso para enfrentar uma baleia daquele tamanho.
Jonas ficou dentro do animal durante 40 dias e 40 noites.
Jonas mesmo tentando não conseguiu fugir do Senhor.
No final de tudo, Jonas obedeceu ao Senhor e foi para Nínive cumprir sua missão.
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer logo na primeira vez.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Nínive era uma cidade muito grande, provavelmente 600 mil pessoas viviam lá. Leve Jonas
até a cidade e responda:
a) Quantos dias eram necessários para
percorrer a cidade? _________
b) Jonas entrou na cidade e andou por
quanto tempo? ______
c) Complete: Os ninivitas eram conhecidos
pela sua crueldade. Era repleta de
__________ e cheia de _________.
Nínive
2. Os homens de Nínive, do maior ao menor, se arrependeram com a pregação de Jonas
(Mateus 12:41). Por terem se arrependido e abandonado seus pecados, o Senhor não os
destruiu como tinha falado. Descubra a lição usando uma letra por vez.
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DEUS não tem PR__Z__R na M__R__E dos ímpios, mas que se A__RE__EN__A__ e voltemse dos __EU__ maus C__M__N__O__. (Ezequiel 33:11).
3. Deus não iria mais destruir Nínive! Mas, será que Jonas estava feliz com isso? Leia Jonas 4:15 e circule a letra da coluna V, se a frase for verdadeira e F, se for falsa.
V
F
Jonas ficou muito contente ao saber que Deus não destruiu os ninivitas. S
G
Jonas orou ao Senhor chateado e pediu até para morrer.
R
E
Deus perguntou se Jonas tinha alguma razão para estar furioso.
A
N
Jonas saiu e se sentou ao norte da cidade de Nínive.
H
Ç
Ali, construiu um abrigo para si, e esperou para ver o que aconteceria.
A
O

Agora complete a frase abaixo com a palavra formada pelas letras que você circulou:
Jonas precisava entender que a _________ e misericórdia do Senhor estão ao alcance de
todas as pessoas.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados.
SEXTA – FEIRA
Entendendo a História
1. A falta de controle das emoções de Jonas o fez enxergar tudo de maneira errada. Por isso,
Deus preparou o cenário perfeito para ensiná-lo uma grande lição. Complete as frases a seguir
com uma das opções e veja o cenário que Deus criou. Dica: Leia Jonas 4.5-6.
a) Jonas saiu e sentou-se num lugar a ___________
(NORTE / SUL / LESTE / OESTE) da cidade.
b) Ele construiu um ____________
(ABRIGO / PARQUE / APARTAMENTO) e sentou-se a
sua sombra.
c) Deus fez crescer uma ____________ (FLORESTA /
PLANTA / SAMAMBAIA) para dar sombra a ele e livrá-lo
do calor.
d) Isto deu uma grande ____________ (TRISTEZA /
ALEGRIA / INVEJA) a Jonas.

2. Jonas, disse: “Para mim seria melhor morrer do que
viver”. Então, Deus lhe ensinou uma grande lição. Gire a
meditação e escreva o que Deus disse a Jonas.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Deus criou todas as pessoas. A sua vontade é que todos sejam salvos e conheçam o grande
amor do Senhor. Depois de todo esse trajeto na vida de Jonas, siga as setas e escreva a lição
abaixo.

de Deus
A vontade

sejam salvos.
é que todos

Lição:______________________________________________________________________________

Falando com Deus: Senhor, me capacita a sempre falar de ti para quem o Senhor quiser.

