Palavra Fest
1ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 2

SEMANA 2 – A INFÂNCIA DE JESUS
Nome: ______________________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C
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, 2:3-4, 2:7-9, 2:11-12, 2:16-17

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus escolheu para Jesus uma família que o amava. Maria e José eram obedientes a Deus.
Faziam tudo para cumprir exatamente o que Deus tinha ordenado. Deus deu duas ordens para
serem cumpridas. Responda as questões.
a) Todo menino judeu deve ser circuncidado
com quantos dias? (Lucas 2:21). Circule a
resposta correta.

b) Depois que completaram os dias de
purificação José e sua família fossem para qual
cidade? (Lucas 2:22). Circule a cidade correta.
Jerusalém
Israel

Nazaré
Galileia

2. Quando chegaram ao Templo, os pais de Jesus encontraram dois idosos, um homem chamado
Simeão e uma profetisa chamada Ana. Esses dois idosos cheios do Espírito Santo falaram coisas
maravilhosas sobre Jesus. Leia Lucas 2:29-30 e Lucas 2:38 complete o que falta.
Ó Soberano, como prometeste, agora podes
___________ (DESPEDIR / IMPEDIR) em paz
o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua
____________ (PERDIÇÃO / SALVAÇÃO)

Tendo chegado ali naquele exato momento,
[Ana] deu graças a Deus e ____________
(GRITAVA / FALAVA) a respeito do menino
a todos os que esperavam a _____________
(REDENÇÃO / CONDENAÇÃO de
Jerusalém.
3. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas idosas que tem muita fé. Leia Hebreus 11 e circule
os exemplos de fé dos idosos.

ABRAÃO

JACÓ

JOSÉ

Esses dois idosos, Simeão e Ana, esperavam a muito tempo ver o Messias. Eles acreditaram
e viram Messias ainda que na velhice. Isso é ter fé!
Ter a certeza de que um dia o nosso Jesus virá.
Falando com Deus: Deus, eu quero ter fé como Simeão e Ana!
TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Um sinal no céu chamou a atenção de homens
chamados magos, que moravam em um lugar
distante no Oriente. Isso foi colocado por Deus nos
céus para eles saberem que algo importante havia
acontecido. Ligue os pontinhos de 1 a 12, na
sequência para descobrir qual era este sinal.

2. Quando os magos chegaram a Jerusalém,
encontraram um rei muito mau. Ao saber o que os
magos estavam procurando, esse rei tomou algumas
atitudes. Complete a sequência dos fatos com as
palavras a seguir:
MIQUÉIAS

BELÉM

HERODES

JESUS

Quem reinava na Judeia quando J__________ nasceu era um rei mau, chamado
H___________. Quando ele perguntou aos sacerdotes onde o bebê deveria nascer, eles
disseram que seria na cidade de B__________________, conforme o profeta
M_________________ tinha dito.
3. Os magos chegaram à casa onde estava aquele bebê tão especial. Não era um palácio e nem
tinha guardas vigiando. Apenas estava lá, o rei e criador do mundo, em forma de bebê.
Desembaralhe as letras e descubra os presentes que Jesus ganhou dos magos. Dica: Mateus 2:11

_________________ significava realeza.

_______________ utilizado para realizar sacrifícios no templo, com cheiro agradável.

__________________ perfume usado em ocasiões especiais.
Falando com Deus: Deus, eu agradeço por nos ter dado Jesus.
QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Os magos foram avisados por sonho a não voltar para falar com Herodes, então eles voltaram
por outro caminho. José também foi avisado pelo anjo que deveria fugir. Herodes estava furioso
por causa dos magos. Responda as questões.

a) Um anjo mandou
José para algum local.
Leia Mateus 2:13 e
preencha

o gE i

t

b) Herodes ficou furioso e mandou executar um
decreto horrível. Qual era o decreto? Leia
Mateus 2:16
( ) Matar todo menino de 2 anos para baixo.
( ) Matar toda menina de 2 anos para baixo.

NINGUÉM atrapalha os planos de Deus!
2. Herodes achava que Jesus queria reinar em seu lugar. Por isso ficou tão furioso que mandou
matar todos os meninos menores de 2 anos. Circule a opção correta: Onde Jesus deseja reinar?

No trono de um país.

No nosso coração.

No monte mais alto.

Falando com Deus: Senhor, reina no meu coração.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Depois de certo tempo que Jesus e seus pais estavam no Egito, o rei Herodes morreu. Um anjo
do Senhor apareceu a José em sonho, trazendo uma mensagem. Para descobrir qual foi essa
mensagem, complete o versículo e depois pinte a cena.
Levante-se, ___________ o menino e
sua mãe, e ________ para a terra de
Israel, pois estão mortos os que
procuravam _____________ a vida
do menino. Mateus 2:20

2. Deus cuidava daquela família especial. Para aprender mais sobre a jornada deles, coloque SIM
para as frases certas e NÃO para as frases erradas. Dica: leia os versículos.
José era obediente a Deus e fez imediatamente o que o anjo falou. Mateus 2:20-21
Quando José soube que Arquelau era o novo rei da Judéia, não teve medo. Mateus
2:22
A cidade onde José levou a família foi Nazaré. Mateus 2:23
A palavra de Deus é certa, tudo o que ele fala é cumprido. Mateus 2:23

Falando com Deus: Deus, ninguém pode impedir teu plano!

SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Antes de nascer, Jesus estava ao lado de Deus. Jesus deixou tudo no céu e veio a este planeta,
por amor a nós. Ele se tornou humano, nasceu como bebê e cresceu junto à família que Deus
escolheu para ele. Você sabe quantos membros tinha a família de Jesus? Leia Marcos 6:3 e faça
o que é pedido nas questões:
a) Grife os nomes dos irmãos de Jesus. Depois conte quantos nomes estão grifados e coloque a
resposta no quadrado.
PEDRO MÁRIO JOSÉ RAFAEL TIAGO JUDAS CAIO SIMÃO JULIANO

b) Circule a figura que representa a quantidade de IRMÃS e depois coloque no triângulo quantas
meninas no mínimo eram da família de Jesus.

c) Repita os números do quadrado e do triângulo que você encontrou nas questões anteriores.
Some para saber quantos irmãos e irmãs Jesus tinha, no mínimo.

+

=

2. Jesus não só assumiu a forma humana, ele nasceu da mesma forma que eu e você nascemos.
Ele passou pelas mesmas etapas de desenvolvimento que eu e você. Ele cresceu gradativamente,
sem atalhos. Decifre o enigma para saber o versículo, depois complete o versículo.

1x1

4-2

10 + 12

“Ele __________ cometeu pecado ___________
e ___________ engano foi encontrado em sua boca.”
Agora pare e pense! Quantos pecados Jesus cometeu? ___________________________

Falando com Deus: Obrigado Senhor pela família que me deste.

