Palavra Fest
1ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 2 – A INFÂNCIA DE JESUS
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Atenção NOVA KIDS: O Palavra Fest 2021 está começando!
Durante as próximas 3 semanas, você terá o desafio de decorar vários versículos do livro de Apocalipse.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará o prêmio
final do Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá! Nesta primeira semana você irá memorizar:

Apocalipse 2:1, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:17.
SEGUNDA-FEIRA
1. Deus colocou
Jesus na família de
Maria e José. Eles
amavam o Senhor
e faziam de tudo
para cumprir a Lei.
Jesus foi
circuncidado com 8
dias. Depois de 40
dias, eles foram
para o Templo
apresentar Jesus.
Ajude a família a
chegar ao Templo.

2. Você sabe o que significa o nome
Jesus? Escreva a frase trocando as
figuras pela letra inicial e descubra o
significado.
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3. No Templo, os pais de Jesus
encontraram Simeão. Ele disse:
Agora posso morrer, pois vi o
Salvador. Eles também
encontraram Ana. Quando ela
viu Jesus deu graças a Deus.
Ana e Simeão nos ensinam
sobre fé! Pinte a cena.

Falando com Deus: Senhor, eu quero ter fé como Simeão e Ana!

TERÇA-FEIRA
1. Em uma terra distante, homens sábios
notaram algo no céu. Deus colocou um sinal
para dizer que algo importante tinha acontecido.

Que sinal foi esse?
Leia Mateus 2:2 e complete a cena desenhando
esse sinal no céu.

2. Quando chegaram a Jerusalém, encontraram um rei mau: Herodes. Ele mandou os
conhecedores da Lei descobrirem onde Jesus nasceria. Siga as setas e descubra o nome desse
lugar. Depois, escreva a resposta ao lado. Dica: Miquéias 5:2.
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3. Herodes disse para os magos procurarem Jesus. Ele disse que também queria adorá-lo.
Responda às questões com SIM ou NÃO.
a) Herodes queria adorar Jesus de verdade? _________
b) Herodes queria matar Jesus? _________
c) Herodes tentou enganar os magos? ___________
Falando com Deus: Obrigado Deus porque teus planos são perfeitos!
QUARTA-FEIRA
1. A estrela guiou os magos até Belém. Quando chegaram, encontraram o bebê Jesus nos braços
de sua mãe. Os magos trouxeram presentes para Jesus. Leia Mateus 2:11 e complete a
cruzadinha com os nomes dos presentes.
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2. Cada presente tinha um sentido muito importante. Ligue o presente ao seu significado correto.
Ouro

▀

Incenso ▐
Mirra

►

▐ Material usado no Templo.
◄ Perfume usado em ocasiões especiais.
▀ Significa realeza.

3. Coloque as cenas na ordem que aconteceram, escrevendo o número correspondente no círculo.

Os magos acharam Jesus e
deram lhes deram presentes.

Herodes disse aos magos:
Voltem aqui e me digam
onde encontrar Jesus.

Os magos voltaram por outro
caminho. Deus avisou que
Herodes queria matar Jesus.

Falando com Deus: Senhor, ninguém pode atrapalhar os teus planos!
QUINTA-FEIRA
1. Depois que os magos saíram, o anjo falou com José em sonho. Ele avisou que a vida de Jesus
estava em perigo! Eles deveriam fugir para um lugar. Que lugar é este? Pinte a resposta certa.
Dica: Leia Mateus 2:13.

2. Herodes ficou furioso quando descobriu que foi enganado! Ele achava que Jesus queria tomar
seu trono na terra. Mas o que Jesus queria era reinar em seu coração! Herodes mandou fazer algo
para se livrar de Jesus. O que Herodes fez? Leia Mateus 2:16 e pinte a resposta certa.
Herodes mandou...
Matar todos os rebanhos de
Belém.

Matar todos os meninos
com menos de 2 anos.

Dar presentes para Jesus.

3. Jesus nasceu durante o reinado de um rei louco. A vida dele estava em perigo. Mas Deus
escolheu um homem obediente, para ser seu padrasto. Leia as informações e escreva V para
verdadeiro e F para falso.
(
(
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) O nome do padrasto de Jesus era João.
) José ensinou Jesus a temer ao Senhor.
) José obedeceu a Deus e levou a família para o Egito.

Falando com Deus: Senhor, eu quero ser obediente como José.

SEXTA-FEIRA
1. Depois de certo tempo Herodes morreu. Um anjo apareceu a José e disse para eles voltarem
para a terra de Israel. Mas José teve medo porque o filho de Herodes estava reinando lá. Então
eles foram morar em uma cidade pacata da Judéia. Circule essa cidade. Dica Mateus 2:23.
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2. Como é grande amor de Deus! Jesus viveu de maneira humilde. Ele tinha uma grande família.
Você sabia que Jesus teve irmãos?
A Bíblia fala em Marcos 6:3 sobre os irmãos de Jesus. Some os números
abaixo e descubra quantos irmãos Jesus teve.
Tiago

José

Judas

Simão

Irmãs
Quantos
irmãos
Jesus teve?
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3. Antes de nascer, Jesus estava ao lado de Deus. Ele deixou sua glória para viver como humano.
Ele nasceu e cresceu aos poucos, assim como você. Ele teve chance de pecar, mas em nenhum
momento pecou. Jesus foi obediente a Deus durante toda a sua vida!
Complete nos balões
as atitudes que
agradam a Deus e as
que desagradam a
Deus.

Agradam ...
Falar a ________________.
Respeitar os ____________.
Ser ________________.

Falar a verdade
Falar palavrão
Respeitar os pais
Gritar com os pais
Ser educado
Colar na prova

Desagradam ...
Falar ________________.
Gritar com os ____________.
Colar na ____________.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por nascer para me salvar.

