TOP KIDS
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 29 – JONAS

Nome: ____________________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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)
4 – Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como
ouvirão, se não houver quem pregue? (Romanos 10:14)

SEGUNDA-FEIRA – A fuga de Jonas
Entendendo a História
1. Vamos aprender mais sobre o profeta Jonas que foi escolhido por Deus para levar sua palavra ao povo
de Nínive. Preencha os espaços conforme o quadro e versículo correspondente.

. O nome
Jonas significa “pomba” e “_________________________________”.







Império Assírio
mensageiro de Deus
Iraque
b. Deus deu a Jonas a seguinte ordem:
cruéis
_____________________________
missionário
 Amitai
 Mossul
___________________________________________________________________________ (Jonas 1.2)
a. Jonas, profeta de Deus, era filho de ______________

c. Nínive era a capital do _____________________________. Atualmente a cidade de Nínive chama-se

 e fica no ______________.

_________________

d. Os habitantes de Nínive eram _______________ e por esse motivo era o último lugar que Jonas
desejava visitar como _____________________.
2. Muitas pessoas do povo de Jonas haviam sofrido terríveis maldades nas mãos dos habitantes de
Nínive. Por esse motivo Jonas preferia que eles morressem a falar do amor de Deus a eles. Para
descobrir a atitude que Jonas tomou com relação a ordem de Deus, preencha os espaços de acordo com
as indicações no mapa. Dica: Jonas 1.3

a. Desobedecendo a ordem de Deus, Jonas desceu para a cidade de ________________.
b. Em Jope existia um porto, e Jonas embarcou em um ________________
________________
, que ficava bem distante de Nínive.

com destino à cidade de

3. A distância entre Jope e Társis era muito grande. Jonas achava que iria conseguir fugir da presença do
Senhor. Mas, será se isso é possível? Alguém consegue fugir dos olhos de Deus? Para descobrir,
complete o versículo abaixo.

O ________________ do Senhor estão em ________________ parte, observando atentamente os
______________ e os _______________. (Provérbios 15.3)
Compartilhando com Deus: Peça de Deus um coração que obedece na primeira vez. ( ) Pedi.

TERÇA-FEIRA – Jonas na tempestade
Entendendo a História
1. Fugindo da ordem do Senhor, Jonas entrou em um
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. Elimine as sílabas repetidas e
descubra qual foi o pecado.
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2. Jonas seguiu num navio na direção contrária a Nínive. Quando o navio estava no meio do mar
Mediterrâneo, Deus soprou um vento tão forte que parecia que o barco iria rachar. Em meio ao
desespero, cada pessoa, incluindo Jonas, reagiu de uma forma. Relacione.
A. Jonas
B. Capitão do Barco
C. Marinheiros
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) Estava dormindo no barco.
) Estavam em pânico jogando orando aos seus deuses.
) Acordou Jonas.
) A sorte caiu sobre ele.
) Falou: Levante-se e clame ao seu Deus.
) Falou: Eu sou hebreu.
) Falou: Vamos lançar sorte e ver quem é o responsável por isso.

3. Os marinheiros estavam apavorados e perguntaram a Jonas o que deveriam fazer. Jonas adorava o
Senhor e sabia que não deveria ter desobedecido a Deus. Marque V para verdadeiro e F falso.
(
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) Jonas disse que eles deveriam se acalmar, porque os ventos iriam parar.
) Jonas disse que deveriam jogá-lo ao mar para que as águas se acalmassem.
) Os marinheiros tentaram resistir aos ventos e remar, mas não conseguiram.
) Quando Deus manda devemos obedecer imediatamente, completamente e sem reclamar.

Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a fazer a escolha certa sempre. ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – É melhor obedecer de primeira
Entendendo a História
1. Imagine a situação dos marinheiros do navio em que Jonas estava. Não deve ter sido fácil para eles,
mas a tempestade era muito assustadora e por isso tiveram que lançar Jonas ao mar. Quais lições
podemos aprender?
a. Desembaralhe as bolhas de água e reescreva a primeira lição.
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b. Aqueles homens ficaram com tanto medo, que ofereceram sacrifícios ao Senhor. Será que alguém
pode se converter na hora do medo e sofrimento? Leia a frase que está de cabeça para baixo e descubra
a segunda lição que podemos aprender.

A salvação também vem em meio à adversidade
2. Após ser lançado ao mar, um grande animal marinho enviado por Deus engoliu Jonas. Leia Jonas 1.17 e
2.1-9 para descobrir o que aconteceu e em seguida marque a alternativa correta.
a. Jonas ficou dentro do animal por quantos dias? ( ) 3 dias e 3 noites / ( ) 5 dias e 5 noites.
b. Dentro do grande animal marinho, Jonas fez o que? ( ) Orou / ( ) Chorou / ( ) Se alegrou.
c. Após orar, o animal vomitou Jonas na praia. Por que isso aconteceu? ( ) Porque Jonas estava
incomodando seu vente. ( ) Porque Deus ordenou. ( ) Porque o animal não estava com fome.

3. O pecado nos leva cada vez mais para o fundo, por isso se arrepender logo é melhor. A palavra do
Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a mesma ordem, pregar na cidade de Nínive, e dessa vez
Jonas obedeceu. Siga o esquema que Jonas fez até finalmente obedecer a Deus. NÃO ENTENDEMOS
•ordenou que ________fosse a Nínive para pregar para o povo de lá, pois a vontade de Deus é
que todas as pessoas sejam salvas.
•Jonas desceu para a cidade de _________________ a fim de fugir de sua presença.

Deus

•Jonas fugia para Társis em um __ __ __ __ __ mas Deus o levou para mais fundo que isso.
Porão do •Jonas foi parar na barriga de um grande _______________.
navio

Vômito

• Deus fez o peixe vomitar Jonas numa ________. Você não precisa chegar no fundo do poço como
Jonas para se arrepender. Deus não gosta de nos ver ( ) bem ( ) mal.

COMPARTILHANDO COM DEUS:
Peça ajuda de Deus para sempre obedece-lo da primeira vez. ( ) Pedi.

QUINTA-FEIRA – Jonas e sua emoção
Entendendo a História
1. A cidade era muito grande. Seriam necessários 3 dias para percorrê-la, porém, Jonas fez o mesmo
percurso em tempo recorde. Marque com X a alternativa correspondente ao tempo que Jonas levou.
( ) Dois dias.
( ) Um dia e meio.
( ) Um dia.
2. Os homens de Nínive, do maior ao menor, se arrependeram com a pregação de Jonas. Por terem se
arrependido e abandonado seus pecados, o Senhor não os destruiu como tinha falado. Circule a mão que
mostra o que Deus quer de cada um de nós.
Deus não tem prazer na morte dos ímpios.
Deus tem prazer em castigar aquele que o desobedece.
O Senhor perdoa todo àquele que se arrepende de seus pecados.

3. Jonas ficou profundamente furioso por Deus não ter destruído os ninivitas, por isso desejou até morrer.
Faça o que se pede.
a. Complete:
 Jonas era exagerado com suas (emoções / refeições). Outra lição que aprendemos com a história de
Jonas é que a falta de (controle / descontrole) de nossas emoções nos faz enxergar as coisas de forma
E __ R __ D __.
b. Marque a alternativa correta:
● Se seu colega cometer algum pecado, se arrepender e pedir perdão a Deus, ele será
perdoado. Mesmo assim você pode questionar a Deus por ele não ter sido castigado?
( ) Sim, pois ele pecou e merece castigo.
( ) Não. Eu preciso entender que a graça e misericórdia do Senhor estão ao alcance de todas as
pessoas.
● Se você pecar e se arrepender, pedir perdão a Deus, você será perdoado. O que aprendo com isso?
( ) Deus dá a oportunidade para todos se arrependerem.
( ) Deus dá a oportunidade para alguns se arrependerem.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para ter controle de suas emoções. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – A grande lição de Jonas
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
duas opções embaralhadas dentro dos parêntesis e veja o cenário que Deus criou. Dica: Leia Jonas 4.56.
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. Na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta destruir a planta. Logo pela manhã, Deus mandou
um vento quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Dominado pelas
emoções Jonas esbravejou. Para descobrir o que ele disse retire as letras X no quadro abaixo:
JXOXNXAXSX DXEXSXEXJXOXU MXOXRXRXEXR E XDXIXSXSE: PXAXRXA MXIXM SXEXRXIXA
MXEXLXHXOXR MXOXRXRXEXR DXO QXUXE VXIXVXEXR
Resposta: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Deus em sua infinita misericórdia mostrou mais uma vez seu amor por Jonas e pela humanidade. Deus
ensinou uma lição para Jonas. Para descobrir qual foi a lição, coloque a frase abaixo ao contrário.
?EVINÍN ED SAOSSEP SA MOC RATROPMI EM UE AIREVED OÃN. RECSERC ALE ARAP ADAN
OTIEF AHNET OÃN AROBME, ATNALP ASSE MOC OTNAT UOTROPMI ES E UORGELA ES ÊCOV
Resposta: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Jonas também aprendeu
que é muito melhor obedecer
imediatamente. Faça uma
avaliação da sua vida e
responda as perguntas com
sinceridade. Risque no gráfico
a sua nota conforme o
exemplo.

A - Você se irrita facilmente?
B - Ajuda as pessoas com o que tem?
C - Obedece aos pais imediatamente?
D - Faz as tarefas da escola?
E - Exemplo: Leio a Bíblia.

A
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E
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Compartilhando com Deus:
Ore assim: Senhor, eu quero ter o controle das minhas emoções. Quero amar as pessoas e sempre te
obedecer imediatamente. Me ajuda a fazer aquilo que te agrada, em nome de Jesus! ( ) Orei.

