MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 35 – SALVAÇÃO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _____________________ /_______________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. (Gálatas 3:26)
2 – Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus, nosso Senhor. (Romanos 6:23)
SEGUNDA-FEIRA
1. Vamos conhecer um livro
muito especial, ele contém
uma história verdadeira e a
mais linda que você já ouviu.
Nesse livro não encontramos
palavras, somente cores. A cor
da primeira página é amarela,
que lembra o ouro. O ouro
também lembra um lugar muito
especial chamado céu, que é
onde Deus vive. A praça do
céu é feita de ouro puro e
transparente como vidro.
Pinte o céu de amarelo.

2. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez o universo, as flores, os animais, o homem, a
mulher e tudo que há no mundo. Ele nos criou para fazermos parte da sua família. Deus nos ama
muito. Encontre 5 diferenças entre as coisas que Deus criou.

CERTO

ERRADO

O céu é um lugar maravilhoso, mas tem uma coisa que não pode entrar lá: o pecado.
Falando com Deus: Deus, obrigado por ter me criado e por me amar.

TERÇA-FEIRA
1. A segunda cor do livro especial é a escura, que lembra as trevas e o pecado. Para saber o que
é pecado coloque as palavras abaixo na frente do espelho e complete a resposta.

É tudo que ___________________, _____________________ ou ____________________
que não agrada a Deus.
2. O pecado trouxe muitos
problemas para o homem. Mas o
maior deles é que ficamos
separados de Deus! Por causa do
pecado, nós nascemos com o
desejo de fazer coisas que
desagradam a Deus. O que nos
separa de Deus? Circule o quadro
com a resposta certa.
Dica: Romanos 3:23.

EU

DEUS

COMIDA
PECADO
DORMIR

3. O pecado precisa ser castigado. A Bíblia fala em Romanos 6:23 qual é o castigo do pecado.
Monte o quebra cabeça abaixo, escrevendo as palavras nas peças. Descubra qual o castigo para o
pecado. Siga o modelo.

O CAS

Deus tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos castigados pelos nossos
pecados.
Falando com Deus: Deus, obrigado por ter um plano para me salvar.
QUARTA-FEIRA
1. Na página vermelha, lembramos de algo muito
lindo. Deus deu seu único Filho Jesus para pagar
nosso castigo. Jesus nasceu, cresceu e tornou-se um
homem. Ele nunca fez nada de errado. Pinte as letras
com os pontos e descubra algo sobre Jesus. Dica:
João 3:16.
Jesus é ___________________. Só uma pessoa
assim poderia morrer em nosso lugar.

2. Jesus derramou seu sangue na cruz. Ele sofreu muito por causa dos nossos pecados e foi
sepultado. Leia 1 Coríntios 15:3-4 e descubra o que aconteceu com Jesus depois de três dias.
Pinte a imagem com a resposta certa.

3. Encontre no quadro ao lado as palavras destacadas
no texto.
Jesus ressuscitou! Ele provou que tem poder sobre
a morte. Depois Jesus apareceu a muitas pessoas.
Ele voltou para o céu e está junto ao Pai. Por causa
do que Jesus fez por você, seus pecados podem ser
perdoados.
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Falando com Deus: Jesus, obrigado por morrer em meu lugar.
QUINTA-FEIRA
1. A página branca
representa um coração que
foi limpo de todo o pecado
através de Jesus. Com os
nossos pecados perdoados
não seremos mais
condenados à morte
eterna. Leia o texto em voz
alta. Depois complete a
cruzadinha com as letras
que faltam.

O (1) pecado nos torna (2) sujo, mas Jesus
limpou nossa sujeira e agora podemos nos
tornar (3) filhos de Deus e voltar
a fazer parte da sua (4) família.

2. Para ter um coração limpo, você precisa crer que só Jesus pode limpar seu pecado e acreditar
que ele morreu para que isso acontecesse. Então você entrega sua vida para ele mandar e guiar.
Agora circule a imagem da única pessoa que pode perdoar nossos pecados.

Jesus.

Nossos pais.

Pastor da Igreja.

3. Quando você se torna um filho de Deus, ele manda o
Espírito dele para morar em você. Ele também promete
nunca abandonar você. Fique atento para a atividade.
Se você é um menino pinte somente o desenho do menino.
Se você é uma menina pinte somente o desenho da menina.

Falando com Deus: Senhor, eu quero ter um coração limpo.
SEXTA-FEIRA
1. A página verde lembra as coisas que estão crescendo, como
árvores, plantas, grama. Quando você faz a decisão de aceitar Jesus
como Senhor e Salvador, você tem uma nova vida. O Senhor quer que
você cresça aprendendo e se parecendo mais com ele a cada dia.
Pinte as folhas com a cor verde.

2. Para crescer mais, você precisa fazer algumas coisas. Ligue com uma seta as imagens de
acordo com as palavras que correspondem.

Falar com Deus.

Ir para o
Nova Kids.

Ler a Bíblia e
fazer o que a
ela diz.

Falar para outras
pessoas o que
Jesus fez.

Aplicando em minha vida
Você já fez essa decisão? (Sim / Não)
Se você respondeu Sim, escreva aqui como aconteceu:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Se você respondeu Não, gostaria de conversar com seu (sua) professor(a) sobre isso? (Sim / Não)
Falando com Deus: Jesus, eu quero te conhecer cada vez mais.

