MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 7 – SERMÃO DO MONTE – PARTE 3
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
3 – Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. (Mateus
7.24-25)
4 – Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca o
abandonarei". (Hebreus 13.5)

SEGUNDA-FEIRA – Jesus ensina sobre jejum e os tesouros no céu
Entendendo a História
1. Jejuar é ficar sem comer por um tempo para mostrar que Deus é mais importante que comida. Os
fariseus jejuavam várias vezes por semana para se mostrarem espirituais e para se exibirem. Jesus disse
que não devemos fazer assim. Complete a atividade riscando com um X na maneira errada e circulando a
maneira correta de fazermos jejum. Leia Mateus 6.17-18.

Ter aparência de triste

Pentear o cabelo

Lavar o rosto

Agora marque um X em que tipo de criança você quer ser:
Uma criança burra que faz
para agradar os homens.

Fazer em segredo

Fazer para todo mundo vê

Uma criança inteligente que
faz para agradar a Deus.

2. Jesus ensinou que não devemos acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e
onde os ladrões arrombam e furtam, mas sim acumular tesouros nos céus, naquilo que é eterno. Abaixo
faça o que se pede.
a. Você já parou para pensar no que tem de mais
valioso nessa terra? Pare um pouco para pensar
e em seguida desenhe ao lado o que você tem de
mais valioso.
b. Marque um X entre as situações 1 e 2 aquela em que você tem passado mais tempo e descubra ao
que você tem dado mais valor ultimamente. Lembre-se, àquilo que você dedica mais tempo é mais
importante para você.

Tenho passado
mais tempo...

Situação 1
Fazendo minha meditação.
Dormindo.
Brincando.
Ficando no celular.

Situação 2
Brincando com jogos eletrônicos
Estudando.
Ajudando meus pais.
Decorando meu versículo.

3. Como estamos aprendendo nas últimas semanas, Deus não nos deixa no escuro. O que ele quer de
mim está claro em sua Palavra e é através dela que podemos nos avaliar e assim descobrir se estamos
acumulando bens na terra ou nos céus. Complete o versículo que nos ajuda a fazer essa autoavaliação.

Pois onde estiver o seu ______________, aí também estará o seu _______________. (Mateus 6.21)

Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para você ser uma criança inteligente e decidir sempre
juntar tesouros no céu. ( ) Eu pedi.

TERÇA-FEIRA – Jesus ensina sobre o cuidado com os olhos e dinheiro
Entendendo a História
1. Os olhos são a principal entrada da mente. O que você vê formata sua mente. Como nosso criador,
Deus já sabia disso, e por isso Jesus teve o cuidado de nos ensinar sobre o cuidado que devemos ter
com o que vemos. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.
( ) Quanto mais porcaria eu vejo, mais podre minha mente se torna.
( ) Quando vejo coisas que desagradam a Deus o Espirito Santo que habita em mim se entristece.
( ) Não tem problema brincar de jogos que exaltam a violência ou morte, isso não terá nenhuma
influência sobre mim pois não sou violento.
( ) Assistir a vídeos e filmes com cenas de sexo é super normal hoje em dia, todo mundo vê, então eu
também posso.
( ) Como filho de Deus preciso ter o cuidado de selecionar tudo que vai entrar pelos meu olhos: vídeos,
jogos, filmes, desenhos, revistas, etc.
2. O olho é o órgão que permite detectar a luz e é a principal entrada da mente. Você já parou para
pensar por que não enxergamos no escuro? Deus criou você para enxergar a Luz. Avalie as situações
abaixo e marque com X as sentenças que mostram se está ou não agradando a Deus..
AGRADO A
DEUS

DESAGRADO
A DEUS

SITUAÇÃO
Quando um colega chama você para lhe mostrar fotos imorais e você vê.
Quando você faz sua meditação.
Quando você assiste desenhos ou filmes de violência e de bruxaria.
Quando você assiste vídeos que zombam das pessoas.
Quando assisto Big Brother Brasil ou novelas.
Quando contemplo a natureza.
3. Deus quer ser único na sua vida. Jesus sabia que o dinheiro iria ocupar o coração dos homens e que
ele iria competir com Deus. Por esse motivo encontramos na Bíblia muitas passagens que falam a
respeito do dinheiro. Leia os versículos abaixo e relacione com o ensinamento que a Palavra de Deus nos
dá sobre este assunto.
a. Mateus 6.24
b. 1 Timóteo 6.10
c. Mateus 19.24
d. Tiago 4.5

(
(
(
(

) Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
) Deus condena o amor ao dinheiro, a ganância.
) É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no céu.
) Deus não divide sua glória com ninguém.

4. Jesus é o dono do ouro e da prata, e não está interessado em dinheiro, ele está interessado em
nossos corações. Decifre os enigmas usando os códigos abaixo. Depois reescreva o versículo abaixo.

■ ▬ ▲ ◊ ☺ ☼ ♣ ♯ ← Ӝ ♪ ⱷ ♥ ◄ ∞
D U 13 T A S O B N X I M E R 5
Conservem-se livres do ☺ ⱷ ♣ ◄ ao dinheiro e contentem-se com o que vocês ◊ ♥ ⱷ ,
____________________________________________________________________________________
porque ■ ♥ ▬ ☼ mesmo disse: Nunca o ■ ♥ ♪Ӝ☺◄♥♪, nunca o ☺♯☺←■ ♣ ←☺◄♥ ♪

(Hb. ▲. ∞)

____________________________________________________________________________________
Agora marque um X em que tipo de criança você quer ser:
Uma criança burra que
ama e serve ao dinheiro.

Uma criança inteligente que
ama e serve a Deus.

Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para olhar somente o que agrada a ele, e para você
sempre ser grato pelo o que tem. ( ) Pedi e agradeci.

QUARTA-FEIRA – Jesus ensina sobre prioridades
Entendendo a História
1. Jesus continuou seus ensinamentos. Agora leia os versículos abaixo e relacione com aquele que está
relacionado com as figuras.
( ) Marcos 13.11

( ) Lucas 10.41-42

A

( ) Filipenses 3.19

B

C

( ) Mateus 6.25

D

E

2. Deus não quer que nos preocupemos com nossa própria vida, pois a preocupação só atrapalha e nos
traz sérios problemas. Escreva nos espaços abaixo as palavras do quadro à direita que melhor
correspondem às figuras e descubra os problemas que a preocupação nos traz.
Prejudica nossa

Atrapalha nossos

Diminui nossa

Diminui nossa

Relacionamentos

Fé

Saúde

Produtividade

3. Devemos buscar primeiramente o Reino de Deus e as coisas eternas e todas as nossas necessidades
serão supridas (Mt 6.33). Leia as situações abaixo e desenhe na bolinha presente em cada sentença uma
carinha feliz para aquela que coloca Deus em primeiro lugar e uma triste para aquela que o coloca em
último.
Quando estou em semana de prova
na escola e não faço a meditação.
Quando deixo de decorar os versículos
para brincar com os amigos.

Quando medito e decoro os versículos
mesmo em semana de prova na escola.

Quando faço a meditação antes
das tarefas da escola.

Agora marque um X em que tipo de criança você quer ser:
Uma criança burra que prioriza
as preocupações e problemas.

Uma criança inteligente que busca
primeiro o Reino de Deus e a sua justiça.

Compartilhando com Deus:
Diga para Deus que você quer que ele seja sempre prioridade em sua vida. ( ) Orei.

QUINTA-FEIRA – Jesus ensina sobre não julgar e sobre a porta estreia e a larga
Entendendo a História
1. Julgar é apontar defeitos em uma pessoa a partir de sua própria opinião sem reconhecer os seus
próprios erros. Desembaralhe as palavras, complete o versículo e relembre mais um dos grandes
ensinamentos que Jesus nos deu.
“Não ____________ (ulmjgue) para que vocês não sejam julgados. Por que você ___________ (rpreaa)
no cisco que está no olho do seu ___________ (morãi), e não se dá conta da ___________ (vaig) que
está em seu _____________ (roiórpp) olho?” (Mateus 7.1 e 3)

A

2. Jesus também ensinou dois tipos de porta, a larga e a estreita. Ligue
as características a cada porta e coloque A ou B conforme a figura. Se
tiver dúvida leia Mateus 7.13-14.
( ) Leva à vida.
( ) Poucos a encontram.
( ) Muitos entram por ela.
( ) Faz a vontade de Deus
( ) Leva à perdição.

B

3. Agora que aprendemos o que quer dizer a porta larga e a porta estreita, marque L para atitudes de
pessoas que estão passando pela porta larga e E para as atitudes de quem está passando pela porta
estreita.
( ) Não participa de rodinhas de fofoca.
( ) Obedece os pais.
( ) Medita e pratica o que aprende de Deus.
( ) Assiste programas que contém imoralidade.
( ) Fala palavrões.
( ) Respeita os mais velhos.
( ) É rebelde e só faz o que quer.
( ) Reconhece os seus próprios erros e muda.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para obedecê-lo mesmo quando for o único. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – Jesus ensina sobre o sábio e o tolo
Entendendo a História
1. Em Mateus 7.15 Jesus estava dando um aviso muito importante. Ele estava falando sobre os falsos
profetas. Ele disse que nós os reconheceríamos pelos seus frutos, ou seja, suas ações. Leia Gálatas
5.19-21 e pinte os frutos da carne no quadro abaixo.
Imoralidade Sexual

Alegria

Paz

Impureza

Paciência

Amabilidade

Libertinagem Bondade Fidelidade Idolatria Mansidão Feitiçaria Ódio
Domínio Próprio

Discórdia Ciúmes Ira Conhecimento Perseverança

Piedade Dissenções Facções Inveja Fraternidade Embriaguez Orgias
2. Depois de todas essas lições, Jesus ensinou o que devemos fazer quando ouvimos sua Palavra. Leia
Mateus 7.24-27 e complete as frases com as palavras abaixo.
FRACO

SÁBIO

VIDA

NÃO PRATICA

OUVE

PRATICA
DIFICULDADES

FIRME

ROCHA
ENSINAMENTOS

a. Quem ______________ e ________________ os ensinamentos de Jesus é _______________, sua
____________está ___________ como uma casa na _______________. (v.24)
b. Quem ouve os ______________________ de Jesus e __________________ é tolo, pois quando
vierem as ___________________, ele estará _______________________. (v.26)
Uma criança burra que ouve
a Palavra e não pratica.

Uma criança inteligente que ouve a
Palavra e coloca em prática.

3. Nessa semana podemos aprender sobre vários ensinamentos de Jesus. Pense agora em algo que
você precisa mudar e marque abaixo.
( ) Não tenho buscado a Deus em primeiro lugar. Vou fazer isso a partir de agora.
( ) Tenho andado no caminho largo. Vou andar pelo caminho estreito.
( ) Tenho feito as coisas para me mostrar para os outros. Agora vou buscar fazer tudo só para Deus.
( ) Tenho me preocupado com as coisas da vida. Agora vou confiar em Deus, pois sei que cuida de mim.
Compartilhando com Deus: Ore assim “Senhor, muito obrigado por me ensinar como ser feliz. Eu quero
colocar em prática tudo que aprendi.” ( ) Orei.

