Palavra Fest
3ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids1

SEMANA 4 – A TENTAÇÃO DE JESUS E A ESCOLHA DOS DISCÍPULOS
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Atenção NOVA KIDS: Palavra Fest 2021!
Chegamos na última semana do desafio de decorar vários versículos do livro de Apocalipse.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação, ganhará o prêmio final do Palavra Fest da
Nova Igreja Batista. Vamos lá! Estamos na reta final!
Nesta terceira semana você irá memorizar: Apocalipse 3:7, 3:12, 3:14, 3:20-21.

SEGUNDA-FEIRA
1. Tentação é um teste para descobrir se você vai fazer o certo ou o errado. Você vence a tentação
quando você faz o certo. Observe as cenas abaixo e pinte a figura que mostra as crianças que
venceram a tentação.

2. Jesus também foi tentado! Isso aconteceu
no deserto. Jesus estava começando o seu
ministério e iria passar por um preparo
diferente. Ele estava em jejum. Jejum é ficar
sem comer por um tempo para mostrar que
Deus é mais importante do que a comida.
Siga o caminho até o deserto, junte as letras e
escreva quantos dias e noites Jesus jejuou.
Jesus jejuou _____________________
dias e ______________________ noites.

3. O Diabo quer destruir os planos de Deus. Siga as setas e
complete a frase. Se precisar leia João 8:44.

O Diabo é mentiroso e pai da M ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Falando com Deus: Senhor, eu quero vencer a tentação!
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TERÇA-FEIRA
1. Depois de 40 dias sem comer Jesus estava
com muita fome. O Diabo veio tentar Jesus. Ele
disse: “Se você realmente é o Filho de Deus,
transforme essas pedras em pães.”
Siga a linha para ver o que Jesus escolheu fazer.
Leia Mateus 4:4.
Agora leia em voz alta:
Jesus escolheu passar fome em vez
de desobedecer a Deus!

2. Depois, o Diabo levou Jesus para o lugar mais alto do Templo e o desafiou a se jogar de lá. O
que Jesus fez? Jesus venceu a tentação. Leia Mateus 4:7 e pinte a resposta certa.
Jesus bateu no Diabo.

Jesus não pulou do Templo.

Jesus pulou para mostrar que
é forte.

Agora leia em voz alta:
Jesus preferiu ser visto como covarde do que desobedecer a Deus.
3. Em seguida, o Diabo
levou Jesus para uma
Retire-se, Satanás! Pois
montanha alta. Ele
está escrito: __________
mostrou todos os reinos
o Senhor, o seu
do mundo. Satanás
__________ e só a ele
disse: “Tudo isso te darei,
preste culto.
se você se prostrar e me
adorar.” Qual foi a
resposta de Jesus? Leia
Mateus 4:10 e complete
o balão.
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer custe o que custar.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus decidiu sofrer na cruz para receber os reinos do mundo dentro da vontade de Deus, do
que receber pelo caminho mais fácil, fora do tempo e da vontade de Deus. Jesus usou uma arma
muito poderosa contra o Diabo e venceu todas as tentações. Circule que arma foi essa. Dica
Hebreus 4:12.

2. O Diabo tentou fazer Jesus desobedecer a Deus, Jesus porém, repetiu três vezes que
obedeceria ao Pai. E você? Você tem sido obediente a Deus? Leia as informações e circule a
criança que é obediente a Deus.

Vou seguir as
regras do
Nova Kids.

Vou sempre
obedecer
meus pais!

Se for preciso,
eu vou mentir só
um pouquinho.

3. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Depois que ele foi tentado, o Diabo
o deixou, mas só por um tempo. Anjos vieram e serviram Jesus. Veja as imagens e marque X nos
cinco erros.
CERTA

ERRADA

Falando com Deus: Senhor, obrigado por tua Palavra. Com ela, eu posso vencer a tentação.

QUINTA-FEIRA
1. Depois que Jesus saiu do
deserto, ele tinha uma tarefa:
escolher seus discípulos.
Discípulo é aquele que
recebe instrução e
treinamento. Jesus ia inspirar
esses homens a ser como ele.
Eles deveriam imitar Jesus.
Pinte o lugar onde Jesus foi
buscar seus discípulos.

2. Certa vez, Jesus estava perto de um lago. Uma
multidão estava lá para ouvir seus ensinamentos. Ele
escolheu o barco de Simão Pedro para ficar um pouco
mais distante da praia.
Desenhe um barco no lago.
Responda: Qual o nome desse lago? Pinte a resposta
certa. Se precisar leia Lucas 5:1.

3. Depois que acabou de ensinar, Jesus foi falar com Simão Pedro. Ele e seu irmão André tinham
pescado a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Leia Lucas 5:4-5 e complete as falas nos
balões.
Mas, porque és Tu
________ (Puxem /
quem está dizendo isto,
Joguem) as redes
vou lançar as
para a pesca.
_________ (roupas /
redes).

Agora leia em voz alta: Deus quer que eu obedeça imediatamente!
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer imediatamente.
SEXTA-FEIRA
1. Os discípulos jogaram as
redes e tiveram uma
surpresa. Sabe qual foi essa
surpresa? Os barcos ficaram
cheios de peixes! Complete
a cena desenhando os
peixes na rede.

2. Jesus convidou Pedro para ser seu discípulo. André, Tiago e João também deixaram tudo e
seguiram Jesus. Vamos aprender sobre o que é discípulo? Leia as frases abaixo. Depois encontre
no caça-palavras as palavras destacadas. Siga o modelo.
O
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O discípulo de Cristo:
L
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 SEGUE ao Mestre.
I
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 IMITA o Mestre.
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H
 OBEDECE ao Mestre imediatamente.
S
E G U E D U
 CONVIDA pessoas para também seguirem ao Mestre.
F
I
Q A Ç A W
3. Jesus não escolheu para ser seu discípulo o mais rico, o mais importante nem o mais religioso.
Ele escolheu pessoas simples. Leia Mateus 10:2-4 e complete a lista dos nomes dos discípulos de
Jesus.

Falando com Deus: Senhor, eu quero ser seu discípulo.

