MEDITAÇÃO – Kids1
SEMANA 7 – SERMÃO DO MONTE – PARTE 3
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _______________________ /______________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. (Tiago 1:22)
2 – Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. (Mateus 6:21)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jejuar é ficar sem comer por um tempo para mostrar
que Deus é mais importante do que a comida. Os fariseus
jejuavam para se exibir. Leia Mateus 6:16-18 e pinte a
carinha que mostra como deve ser a nossa aparência
quando jejuarmos.
A criança inteligente faz as coisas para agradar a Deus.
2. Jesus disse: “Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e
onde os ladrões arrombam e furtam.” Ele nos ensinou que devemos acumular tesouros no céu.
Observe as imagens e complete Mateus 6:21.

Pois onde estiver o seu ______________ ali estará o seu _______________.
3. Pare e pense: “O que você tem de mais valioso na terra?” Aquilo que você dedica mais tempo é
o mais importante para você! Circule as figuras que mostram o que deve ser mais importante para
você.

A criança inteligente acumula tesouros no céu.
Falando com Deus: Senhor, eu quero fazer tudo para te agradar.
TERÇA-FEIRA
1. Os olhos são a principal entrada da mente. Jesus nos ensinou que devemos ter cuidado com o
que vemos. Aquilo que você vê fica na sua mente. Deus quer que você veja coisas boas.
Circule a imagem que mostra onde você pode aprender coisas boas. (Mateus 6:22-23)

A criança inteligente olha para a luz de Jesus.

2. Jesus falou sobre o dinheiro. Ele detesta quando as pessoas amam o dinheiro. Ele disse: “Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro.” Vamos aprender mais sobre esse assunto? Elimine as
letras X, W, K, Z e descubra as lições. (Mateus 6:24, 1 Timóteo 6:10, Hebreus 13:5)
KDWEXUKSWWQKUXEXRXXQZUZEZZVWOWCWÊWWFKIKQKUKEKKSXAXTXIXSXFXEXIXTO
XXCZOZMZOZZQWUWEWWTWEWM.
WWDWEWUWSWWQZUZEZRZZSZEZRZZOKKÚKNKIKCKOKKEWMWWSWUWAWWVKIKDKA.
WWDWEWUWSWWCZOZNZDZEZNZAZZOXXAXMXOXRXXAXOXXDWIWNWHWEWIWRWO.
O homem inteligente ama a Deus e serve ao Senhor.
3. Agora, marque X no SIM ou NÃO para as lições que você aprendeu hoje.
Lição
SIM NÃO
Devo ter cuidado com aquilo que vejo.
O dinheiro é mais importante que Deus.
Devo agradecer a Deus por tudo o que tenho.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter cuidado com meus olhos e te amar acima de tudo.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus disse: “Não se preocupe com a sua
vida.” A preocupação só atrapalha as pessoas.
Entregue ao Senhor as suas ansiedades e
aflições. Deus quer resolver os nossos
problemas. Ele sempre vai cuidar de você e lhe
dar o que precisa. Desenhe você ao lado das
crianças que estão protegidas por Jesus.
(Mateus 6:25)

2. Agora, leia Mateus 6:33 e marque X na lição que podemos aprender.
(
(
(

) Deus vem em primeiro lugar na minha vida.
) Devo confiar em Jesus, ele me dá tudo o que preciso.
) Não devo confiar em Jesus, ele não me ajuda.
A criança inteligente prioriza o Reino de Deus e sua justiça.

3. Jesus ensina que não devemos julgar as pessoas. Antes de dizer os defeitos delas, você precisa
ver quais são os seus próprios defeitos. Marque X na figura que mostra obediência ao que Jesus
falou. (Mateus 7:1-5)
Você é muito
preguiçosa!

Senhor, me perdoe.
Eu sei que pequei.
A criança inteligente
reconhece seu próprio erro.

Falando com Deus: Jesus, obrigado porque o Senhor cuida de mim.

QUINTA-FEIRA
1. Jesus falou sobre a porta estreita e a porta larga. Você deve ter coragem e escolher a porta
certa. Leia Mateus 7:13-14 e ligue cada porta ao ensinamento correto. Depois circule a porta que
você deve escolher.
Leva ao pecado e são
muitos que entram por ela.

Leva à vida e são poucos
os que entram por ela.
PORTA ESTREITA

PORTA LARGA

A criança inteligente segue o caminho de Cristo.
2. Você é filho de Deus. Os filhos de Deus não seguem a maioria. Eles têm coragem e fazem o que
é certo, mesmo quando estão com medo, mesmo quando acham difícil. Complete o espaço com
NÃO. Depois leia as frases em voz alta.
a) Quando um colega mostrar algo que não presta no celular, eu digo ____________.
b) Quando meus colegas falarem piadas imorais, eu digo ____________.
c) Quando meus colegas falarem mal de Deus, eu digo ____________.
( ) Li em voz alta.
3. Jesus falou sobre os falsos
profetas. Eles dão ensinos que
mudam a verdade e negam Jesus.
Eles produzem frutos ruins.
Devemos ter cuidado com essas
pessoas porque não falam a
verdade. Você deve dar bons
frutos. Leia Gálatas 5:22-23 e
Pinte os bons frutos na árvore.

A criança inteligente produz bons frutos.

Falando com Deus: Senhor, eu quero dar bons frutos.

SEXTA-FEIRA
1. Depois que Jesus ensinou todas essas coisas, ele disse que devemos praticar. Você sabe como
ele fez isso? Leia o que Jesus falou e enumere corretamente a sequência dos fatos. (Mateus 7:
24-27)

Quem ouve estas minhas palavras e as pratica...
1. É como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
2. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
contra aquela casa.
3. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica...
4. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
5. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
contra aquela casa.
6. E ela caiu. E foi grande a sua queda.
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( )

(
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(
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(

)

(3)

A criança inteligente ouve a Palavra de Deus e pratica.
2. Tudo o que Deus quer de você está claro na sua Palavra. Deus não faz mistérios. Siga as setas
corretamente e complete a lição que você aprendeu.
A

PRATICO

PALAVRA DE DEUS

SOU

QUANDO

INTELIGENTE.

Quando _______________ a _______________________ sou _____________________.
Falando com Deus: Jesus, me ajuda a praticar teus ensinamentos.

