MEDITAÇÃO – Kids1
SEMANA 5 – O PRIMEIRO MILAGRE / SERMÃO DO MONTE – PARTE 1
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores! (Salmos 1:1)
2 – Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o
Senhor. (Hebreus 12:14)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus, Maria e os discípulos estavam em
um casamento em Caná, na Galileia. Nesse
tempo, a festa de casamento durava muitos
dias. Nessa festa algo muito ruim
aconteceu: o vinho acabou! Faltar vinho era
motivo de vergonha. Maria viu o que
aconteceu e foi falar para Jesus. Leia João
2:4 e complete o que Jesus respondeu.

A minha __ __ __ __ ainda
não __ __ __ __ __ __.

2. Maria disse para os homens fazerem tudo o
que Jesus mandasse. Ele disse: “Encham os
potes com água.” Os potes eram grandes. Em
cada pote cabiam entre 80 e 120 litros.
Quantos potes Jesus mandou encher? Conte
e descubra. Se precisar consulte João 2:6.
Jesus mandou encher __________ potes.
3. Jesus transformou a água em vinho e mandou um pouco do vinho para o encarregado da festa.
O encarregado disse: “Esse vinho é melhor do que o primeiro!” Tudo o que Jesus faz é muito bom!
Descubra os cinco erros na cena.

CERTA
Falando com Deus: Eu sei Senhor que tudo o que fazes é muito bom!

ERRADA

TERÇA-FEIRA
1. Muitas pessoas seguiam Jesus. Todos queriam vê-lo. Jesus
subiu ao monte, pediu para o povo sentar e começou a ensiná-los
como poderiam ser bem-aventurados, quer dizer, como poderiam
ser felizes. Cubra as letras e descubra a lição, depois leia em voz
alta.

2. Jesus começou a ensinar. Ele disse:

“Felizes os pobres de espírito, pois deles é o Reino dos céus.”
Os pobres de espírito sabem que tudo o que têm e tudo o que são, vem de Deus. Marque as
caraterísticas corretas de quem é pobre de espírito.
( ) É uma pessoa obediente a Deus.
( ) É uma pessoa que manda na sua própria vida.
( ) É uma pessoa que precisa e depende de Deus.
3. Depois Jesus disse:

“Felizes os que choram, porque eles serão consolados.”
Deus quer que você fique triste quando faz algo errado e quando vê os outros fazendo o errado.
Circule a figura que mostra tristeza por ter pecado.
Perdão, Senhor!
Eu pequei.

Falando com Deus: Senhor, eu quero me sentir mal com o pecado.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus disse: “Felizes os mansos, porque eles receberão a terra por herança.”
Você é manso quando entende que Deus é seu Pai e olha por você porque você é filho dele. Pinte
as placas que mostram uma pessoa mansa e humilde.

2. Jesus continuou ensinando sobre como ser feliz. Ele disse:

“Felizes os que têm fome e sede de justiça.”
O que isso significa? Decifre o código e descubra.

A D E G I R V
   ☼ ♫  
Significa ter vontade de

corretamente e

♫  

a Deus.

☼

3. Ter fome e sede de justiça é querer fazer o que é correto sempre, pela manhã, à tarde e à noite.
Circule as imagens que nos ensinam a fazer o que agrada a Deus.

Falando com Deus: Senhor, eu quero fazer sempre a coisa certa!
QUINTA-FEIRA
1. Jesus disse: “Felizes os misericordiosos, porque eles terão misericórdia.”
Se você ajuda as pessoas que precisam de sua ajuda você é misericordioso. A pessoa sem essa
qualidade não se importa com os outros. Marque um X nas figuras que mostram a misericórdia
sendo praticada.

2. Jesus também disse: “Felizes os limpos de coração, pois eles verão a Deus.”
Isso significa ter a consciência limpa. Nós temos a consciência limpa quando pedimos perdão pelos
nossos erros. O seu coração está limpo? Responda SIM ou NÃO para as perguntas abaixo.
a) Você zombou de algum colega essa semana? ( )
b) Você mentiu para seus pais? ( )
c) Você bateu em alguém? ( )
d) Você colou na prova? ( )

( )

( )
( )

( )

Se você respondeu SIM em alguma das situações acima, então você deve pedir PERDÃO.

3. Você se lembra de ter
feito algo errado e que deve
corrigir? Pinte os pontinhos
e descubra o que deve
fazer.

Falando com Deus: Senhor, quero confessar quando errar.
SEXTA-FEIRA
1. Jesus disse:

“Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.”
Pacificador é aquele que une as pessoas. Deus não gosta quando as pessoas são briguentas e
fofoqueiras. Ser pacificador é ser parecido com Deus. Escreva C para a atitude certa e E para a
errada.

2. Jesus também disse:

“Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus.”
Você pode ser perseguido por causa de Cristo quando faz o que é certo. Ligue para a figura de
Jesus as atitudes de uma pessoa que o segue e faz o certo.
Colar na prova.
Falar mal de
outras pessoas
Não falar palavrão

Não vê imagens de
sexo no celular do
colega.
Não responder para a
professora.

3. Deus quer que você seja feliz. Toda vez que fazemos o que Deus diz, ficamos felizes. Como
descobrimos o que Deus diz? Para saber a resposta, copie a frase abaixo sem copiar a letra Y.
TUYDO YO QUEY DEYUS QUEYR DE MIYM ESTYÁ CLAYRO NYA YSUA PALYAVRA.
______________________________________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser feliz te obedecendo.

