MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 5 – O PRIMEIRO MILAGRE / SERMÃO DO MONTE – PARTE 1

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
3 – Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor! (Salmos 119:1)
4 – “Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem,
não fiquem amedrontados." (1 Pedro 3:14)

SEGUNDA-FEIRA – O primeiro milagre de Jesus
Entendendo a História
1. Depois que escolheu os doze homens que seriam seus discípulos e iriam acompanhá-lo em seu
ministério, Jesus foi a uma festa e realizou seu primeiro milagre. Leia os versículos do livro de João
capítulo 2 indicados abaixo e marque a alternativa correta para cada pergunta do perfil bíblico.
a. LUGAR (v.1): Onde Jesus fez o
primeiro milagre?

b. PESSOAS (v.1, 2, 7, e 8): Quem logo ficou
sabendo que Jesus transformou água em vinho?

( ) Casamento em Caná da Judéia.
( ) Casamento em Caná da Galileia.

( ) Maria, os serviçais e o encarregado.
( ) Maria, os discípulos e os serviçais.

c. COISA (v.3, 6, e 7): Acabou o __ e Jesus
mandou encher __ com __.

d. DIFÍCIL (v.6): Se cada pote tivesse
100 litros de água, quantos copos de
vinho de 100 ml foram servidos?

( ) Vinho, os 6 potes de pedra, água.
( ) Vinho, os 6 potes de barro, água.

( ) 6.000

( ) 60.000 ( ) 600.000

2. Quantas pessoas seriam servidas com todo o vinho que Jesus fez? Para descobrir, vamos usar a
matemática! Siga os passos.
c) 1 litro é a mesma
b) Se em cada pote cabem
coisa que 1000 mL,
a) Quantos potes Jesus mandou encher?
100 litros, quantos litros
sendo assim,
colocaram nos potes?
quantos mL teriam
no total?
_____
100
______
1000
______
potes
litros
litros
mL
mL
X
=
X
=
d) Se colocassem 100 mL em cada taça e servissem
para as pessoas. Quantas pessoas tomariam o vinho?

600.000
mL

÷

100
mL

=

_______
pessoas
=

3. Relacione a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda.
a. Faltar vinho aos convidados era um motivo de
vergonha para o noivo. Maria viu o problema e
sabia que Jesus poderia fazer algo a respeito.

( ) Eu posso ser obediente e esperar o tempo
certo de Deus.

b. Jesus obedecia ao Pai e entendia que todas
as coisas têm um tempo certo.

( ) Quando você tiver um problema, peça para
que Jesus ajude você!

c. O vinho que Jesus transformou era melhor do
que o que foi oferecido antes.

( ) Jesus não faz nada ruim. Tudo o que ele faz é
superior.

4. Jesus sempre obedecia ao Pai e entendia que
todas as coisas têm um tempo para acontecer. Se
você fizer o que Jesus mandar você terá alegria!
Agora troque os números pelas letras e descubra
mais um ensinamento de Jesus.

V0C3 T3R4 T0D4S 4S B3NÇ40S QU3 D3US
T3M P4R4 SU4 V1D4, M4S N40 N4 M3SM4
H0R4, S3R4 N0 T3MP0 C3RT0. J3SUS
S3MPR3 T3M 0 M3LH0R PR4 V0C3!

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Compartilhando com Deus:
Peça de Deus para esperar o tempo certo de receber todas as bênçãos dele em sua vida. ( ) Eu pedi.

TERÇA-FEIRA – Felizes os HUMILDES e os que CHORAM
Entendendo a História
1. Jesus começou a ensinar, curar, e expulsar demônios. Grandes multidões o seguiam. Todos queriam
vê-lo. Jesus sentou o povo perdido e começou a ensiná-los como eles poderiam ser felizes. Nosso
Criador sabe o que realmente nos faz feliz. Leia Mateus 5.3-4 e em seguida coloque V para as
afirmações verdadeiras e F para as Falsas.
( ) Jesus teve o cuidado de nos deixar por escrito a forma de encontrarmos a felicidade.
( ) Os pobres de espírito são aqueles que sabem que tudo o que tem e são vem de Deus.
( ) Quem é pobre de espírito confia em si mesmo, na sua beleza, no seu dinheiro e na sua inteligência.
( ) Jesus nos diz que seremos felizes se formos humildes de espírito, se reconhecermos que precisamos
do seu perdão e dependemos dele.
( ) Quando não sou humilde de espírito me torno uma pessoa orgulhosa e arrogante.
( ) Felizes os que ficam tristes por causa do pecado dos outros e do mundo.
( ) Felizes os que choram que Jesus esta falando é sentir tristeza dentro de si quando se sabe que fez o
que é errado.
2. Jesus ensinou coisas que esse povo jamais tinha ouvido. Ele estava mostrando para eles como viver
para agradar a Deus. Vamos avaliar como vivemos? Pinte o quadrado que corresponde a sua atitude.
(siga o exemplo.)
SIM
NÃO
Fico triste
quando
peco.

Sei que
dependo de
Deus.

Confio mais
na minha
inteligência e
beleza.

Eu acho
engraçado
quando um
bêbado cai
na rua.

Sei que sou
inteligente e
por isso,
superior.

Peço
perdão a
Deus
quando
erro.

Fico triste
quando
deixo meus
pais tristes.

Fico aflito
enquanto
não
confesso
meu erro.

Desafio da Felicidade
Nessa semana você completará alguns desafios da felicidade. Marque de acordo com o que
você fizer até sexta-feira. Só marque se conseguir fazer.
( ) Vou falar para um colega da escola que dependo somente de Deus.
( ) Vou ser obediente aos meus pais na primeira vez que eles falarem.
Compartilhando com Deus: Fale para Deus que você quer depender dele e somente dele. ( ) Falei.

QUARTA-FEIRA – Felizes os MANSOS e os que têm FOME E SEDE DE JUSTIÇA
Entendendo a História
1. Jesus continuou a ensinar a multidão com mais ensinamentos de como ser feliz. Ele ensinou que
seremos felizes sendo mansos e tendo fome e sede de justiça. Calcule as operações para descobrir o
que significa ser humilde e ter fome e sede de justiça e em seguida marque o oposto de ambos os
significados.
23

9

65

33

16

15

94

25

defende

agradar

direitos

desejo

Deus

dono

viver

entender

a. Ser humilde significa:
13 + 12
49 - 33
que

29 - 14
é meu

15 + 8
,

ele

55 + 10
meus

O oposto de humildade é:
( ) Não dar importância ao que Deus quer na minha vida, seguir minhas próprias vontades.
( ) Preocupação com meus direitos.
b. Ter fome e sede de justiça significa:
75 - 42
85 + 9
Grande

de

22 - 13
corretamente e

49 - 33
a

O oposto de ter fome e sede de justiça é:
( ) Não dar importância ao que Deus quer na minha vida, seguir minhas próprias vontades.
( ) Preocupação com meus direitos.
2. Faça um X nas figuras que mostram pessoas se preocupando com seus direitos e circule as pessoas
que entenderam que Deus é seu dono e defende seus direitos.

A moda hoje é exigir os DIREITOS.
Eu vou sair exigindo e defendendo o
que acho que é meu.

Afinal podem pensar que sou frouxa,
fraca e covarde.

Amiga, não é assim que Deus vê mansidão
e humildade.
Eu sou mansa porque sei que Deus é dono
de tudo, e vai me dar o que é meu. Ele é
forte e vai me defender.

3. Leia Mateus 5.5-6 e escreva qual a recompensa que Deus tem para nós se formos humildes e tivermos
fome e sede de justiça.
a. Bem aventurados os humildes, pois eles _________________________________________________.
b. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão ______________________________.
Compartilhando com Deus: Ore a Deus entregando a ele todos os seus direitos e diga que você confia
nele para o defender. ( ) Eu orei.

QUINTA-FEIRA – Felizes os MISERICORDIOSOS e os LIMPOS DE CORAÇÃO
Entendendo a História
1. Leia o texto abaixo e depois encaixe as palavras que estão
numeradas na cruzadinha ao lado.
Misericórdia significa amor(1) em ação, não é
só ter pena, mas agir para ajudar(5) as pessoas
que precisam. O oposto de misericórdia é não se
importar(11) com os outros e fazer(4) de conta que
não viu.
Os limpos de coração (7) são os que têm a
consciência (2) limpa (9). O oposto é ter a
consciência pesada (3), por não pedir perdão (8)
pelos seus erros e não corrigir (6).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desafio da Felicidade
Até domingo escolha duas das atividades abaixo para praticar a misericórdia e ser limpo
de coração.
( ) Dividir o lanche (biscoito, iogurte, sanduiche) com alguém que lhe negou algo um dia.
( ) Pedir perdão de algo errado que fiz para alguém.
( ) Ajudar uma pessoa que esteja precisando. Escreva o que fez __________________.
3. Leia as atitudes abaixo e relacione corretamente.
( ) Verão a Deus.
a. Misericordiosos
( ) Alcançarão misericórdia.
( ) Divide com quem precisa.
b. Limpos de coração
( ) Confessa o que fez e pede perdão.
( ) Ajuda a pessoa que Deus colocou à sua frente.
( ) Têm a consciência limpa.
Pare e pense: Lembro de ter feito algo que me incomoda até hoje? Ofendi alguém com
minhas palavras? Zombei de um colega? Roubei respostas de um colega durante a prova
(chamada “cola”)? Menti para alguém? Falei grosso com alguém? Bati no meu irmão (irmã)?

Compartilhando com Deus: Se confessarmos os nossos pecados Jesus nos perdoa e nos purifica
Confesse a Deus se você cometeu algum pecado citado acima e caso tenha ofendido alguém peça
perdão, assim você será limpo de coração. ( ) Confessei. ( ) Pedi perdão da pessoa.

SEXTA-FEIRA – Felizes os PACIFICADORES e os PERSEGUIDOS POR CAUSA DA
JUSTIÇA
Entendendo a História
1. Em Mateus 5.9-10 Jesus ensinou mais duas atitudes para sermos felizes. Cada ensino tem seu
significado e o oposto dele. Ligue corretamente o significado e o oposto de cada ensino de Jesus.
Felizes são os
perseguidos por
causa da justiça

Felizes são os
pacificadores

●

Oposto: aquele que procura dividir as pessoas.

●

Significa: os que são perseguidos por viverem
abertamente por Jesus.

●

Oposto: os que não lutam pela causa de Jesus,
não estão evangelizando.

●

Significa: aquele que procura unir as pessoas.

●

●

Aplicando em minha vida
2. Deus quer que sejamos pessoas que lutam pela paz. Ele não quer que
sejamos pessoas briguentas. Sua vontade também é que não tenhamos
vergonha de dizer que seguimos a Jesus e sua Palavra. Leia as situações
abaixo e marque a opção que tem a atitude correta.

SIM

NÃO

Seu amigo da escola vem falar mal do seu colega e então você ouve tudo e no final
ainda concorda para não perder a amizade.
Você está sentado sozinho porque todos os outros estão numa roda falando coisas
imorais. Eles ainda zombam de você chamando você de crente.
Você está na casa do seu amigo quando de repente alguém mostra um vídeo imoral.
Você se levanta e vai embora.
Durante a aula o seu colega fica puxando o seu cabelo para lhe perturbar até que
você perde a paciência e revida para ele aprender a não mexer com você.
Você está assistindo a um filme e sua mãe manda você ir dormir porque já está tarde.
Você vai morrendo de raiva e bate com força a porta do quarto.

Seguidores de Cristo dificilmente são populares. São sempre a minoria.
As pessoas não entendem nossa decisão de viver para Deus.
Isso é motivo de alegria e nos leva a ganhar O REINO DOS CÉUS!
Lembre-se da matemática de Deus – leia em voz alta! ( ) Eu li.

Resumindo
3. Jesus nos ensinou que são felizes os perseguidos por causa da justiça. Mas você pode estar se
perguntando como hoje posso ser perseguido por causa da justiça? Circule as afirmações que você julgar
correta.
Quando faz o que é
certo, mesmo que todos
decidam pelo errado.

Quando falo
palavrão.

Quando não colo
nas provas.

Quando vejo um bêbado
andando quase para cair
e acho engraçado.

Quando não fico rindo
de piadas imorais que
todo mundo está rindo.

Quando decido não mentir
para os meus pais.

Quando faço uma piada
para zombar de alguém.

Quando assisto filmes,
séries ou programas
imorais.

Compartilhando com Deus: Ore assim “Senhor, obrigado por me ensinar como ser feliz. Eu quero
colocar em prática tudo que aprendi, pois quero ser feliz.” ( ) Orei.

