MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 1 – O NASCIMENTO DE DOIS BEBÊS
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. (João 1:9)
2 - Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do
Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (João 1:14)
SEGUNDA-FEIRA
1. Havia um sacerdote idoso chamado
Zacarias. Ele tinha uma esposa chamada
Isabel. Um dia, Zacarias foi oferecer
incenso para Deus no Templo. De
repente, o anjo Gabriel apareceu! Que
mensagem ele trouxe? Complete a frase
no balão. Dica: Leia Lucas 1:13.
Não tenha medo, Zacarias; sua oração
foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará
um filho, e você lhe dará o nome de

____ ___ ____ ___.

2. Zacarias não acreditou na mensagem do anjo Gabriel. Por isso, o anjo deu um sinal. Que sinal
foi esse? Circule a resposta certa. Dica: Leia Lucas 1:19-20.

Zacarias ficou ...
CEGO

SURDO

3. Isabel ficou grávida! Pinte a lição que aprendemos.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por sempre cumprir o que fala.

MUDO

TERÇA-FEIRA
1. O anjo Gabriel ainda tinha mais uma missão. Ele foi falar com Maria, noiva de José. Siga os
pontos e complete a cena e depois pinte.

2. O anjo Gabriel falou para Maria que ela teria um bebê. Ele era o Filho de Deus. Como se
chamaria esse bebê? Primeiro cubra os pontinhos, depois coloque a imagem na frente do espelho
para olhar. Diga o nome do bebê.

Falando com Deus: Deus, obrigado por enviar Jesus!
QUARTA-FEIRA
1. O anjo falou para
Maria que Isabel também
estava grávida. Maria
viajou depressa para a
casa dela. Elas se
abraçaram felizes!
Encontre 3 erros nessa
cena.

CERTO

ERRADO

2. Nasceu o bebê de
Isabel. Ela disse: “O
nome dele será João”.
As pessoas da família
disseram: “Não tem
esse nome na sua
família. O nome deve
ser Zacarias, igual ao
pai.” Zacarias escreveu
o nome do bebê em
uma tabuinha. Cubra
os pontinhos para
descobrir o nome do
bebê. Lucas 1:63.

3. Complete a frase de acordo com o desenho.

1. ESCREVEU

3. LÍNGUA

2. BOCA

4. FALAR

Depois que Zacarias ___________________(1) na tabuinha sua _______________(2) abriu, a
__________________(3) soltou e ele voltou a __________________ (4).
Falando com Deus: Obrigado, Deus, porque sempre faz o que promete!
QUINTA-FEIRA
1. José era um homem
bom e justo. Ele sabia que
não era o pai do bebê de
Maria, por isso, decidiu
terminar o noivado. Um
dia, um anjo falou com
José enquanto ele dormia
e disse: Case com Maria!
Pinte a cena.

2. Relacione as colunas. Dica: Leia os versículos nos parênteses.
a) Qual imperador romano mandou fazer um recenseamento? (Lucas 2:1)

( ) Belém.

b) Para onde José e Maria viajaram para o recenseamento? (Lucas 2:4)

( ) César Augusto.

3. A viagem durou mais ou
menos uma semana. Leve José
e Maria até Belém.

Falando com Deus: O Senhor cuidou da família de Jesus. Senhor, cuida da minha família.

SEXTA-FEIRA
1. Belém estava lotada! Não tinha lugar para Jesus nascer! Mas José e Maria conseguiram um
lugar. Circule o lugar onde Jesus nasceu.

Hospital

Junto com os animais

2. Anjos avisaram os pastores no campo perto de
Belém que Jesus nasceu! Fale em voz alta a
mensagem dos anjos:
“Não tenham medo!
Tenho boas notícias para vocês!
Hoje, em Belém, nasceu o Salvador!”
Agora pinte a figura.

Falando com Deus: Deus, obrigado por fazer Jesus nascer.

