MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 8 – NICODEMOS E A MULHER SAMARITANA
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor/Contato: ___________________/___________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário
que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. (João
3:14-15)
2 – Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos
homens pelo qual devamos ser salvos (Atos 4:12)
SEGUNDA-FEIRA
1. Um fariseu foi procurar Jesus. Ele era um dos membros
do Sinédrio, era muito religioso, rico e muito carente das
boas novas de Deus. Siga o labirinto e descubra o nome
desse fariseu.

O nome dele é __ __ __ O __ __ __ O __.

2. Jesus não odiava os fariseus, ele apenas não aprovava
seu comportamento e a maneira como achavam que
chegavam a Deus. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque não queria ser visto. Complete o
que ele falou com as palavras do quadro. Se precisar leia João 3:2.
Mestre, sabemos que _____________ da parte de
Deus, pois ninguém pode realizar os sinais
______________ que estás fazendo, se _________
não estiver com ele.
DEUS – ENSINAS – MIRACULOSOS

3. Nicodemos sabia que Jesus vinha de Deus. Jesus disse que não basta apenas crer que ele é o
Filho de Deus. Ele disse algo que deixou Nicodemos confuso. Leia João 3:3 e cubra os
pontilhados do balão que indica o que Jesus disse.
Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de
Deus, se permanecer vivo.

Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino
de Deus, se não nascer de novo.

Falando com Deus: Senhor, eu quero aprender mais sobre ti.

TERÇA-FEIRA
1. Jesus estava ensinando para Nicodemos que nascer de
novo significa nascer do Espírito. Entrar no Reino de Deus
vem de nascimento espiritual. Os fariseus acreditavam que
chegavam a Deus por causa do seu esforço e por seguir
muitas regras. Deus já fez tudo por meio da salvação em
Jesus! Pinte o nome de quem nos leva a Deus.

2. Não estamos bem com Deus porque nascemos
em família cristã, nem por ser um TOP KIDS. Nada
do que fazemos ganha o favor de Deus e nos leva
para a salvação. Foi Deus quem fez tudo, ele que
nos chamou para perto dele. Leve as crianças para
perto de Jesus.

3. Jesus explica sobre a salvação para Nicodemos usando mais dois exemplos. Quais são eles?
Marque X nas respostas certas. Dica: Leia João 3:8 e 14.

CAMELO

VENTO

CARRO

SERPENTE

Falando com Deus: Deus, obrigado por me colocar perto do Senhor.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus fez Nicodemos lembrar o
que aconteceu com o povo no
deserto quando começaram a
reclamar. Deus mandou serpentes e
o povo se arrependeu. Deus
mandou Moisés fazer uma serpente
de bronze e todos que fossem
mordidos e olhassem para ela
seriam curados. (Números 21:4-8).
Pinte a cena.

2. Leia as perguntas e marque a resposta correta:
a) Por que a serpente de bronze curava quem olhava para ela?
( ) Porque ela tinha poderes mágicos.
( ) Porque ela era como um retrato que Jesus um dia seria colocado em uma cruz. (João 3:14)

b) O que a serpente representava para os judeus?
( ) Ela representava salvação.
( ) Ela representava um remédio.
c) Quem tem o poder de salvar o pecador?
( ) Qualquer pessoa que não tenha pecado.
( ) Somente Jesus, o Filho de Deus.
3. Nicodemos entendeu o que Jesus falou. Ele precisava se arrepender da sua religião. Religião é
achar que o que faço pode me salvar. Pinte a lição que aprendemos com a história de Nicodemos.

Falando com Deus: Senhor Deus, obrigado por mandar Jesus para me salvar.
QUINTA-FEIRA
1. Jesus saiu da Judeia para a Galileia. Ele
passou por Samaria. Os judeus não gostavam
dos samaritanos. Era meio-dia e estava muito
quente. Jesus parou para descansar em um
poço, que ficava em Sicar. De repente, alguém
apareceu. Complete o desenho cobrindo os
pontinhos e pinte. (João 4:7).

2. Jesus pediu algo da mulher samaritana. Ela ficou surpresa, porque os judeus não falavam com
os samaritanos. Leia João 4:7 e circule o que Jesus pediu da mulher.

3. Jesus falou para a mulher sobre uma água viva que mata a sede da alma. Ela ficou confusa e
fez várias perguntas para Jesus. Siga as setas e descubra o que ele respondeu. Dica: A resposta
está em João 4:13-14.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Falando com Deus: Jesus, eu quero beber da tua água viva.
SEXTA-FEIRA
1. Jesus queria acabar com a sede da alma. A mulher samaritana pensava que era a sede física.
Ele falou sobre a vida dela e disse: “Creia em mim!” Jesus falou que ele era o único caminho para
Deus. Observe a cena e descubra os cinco erros na imagem.
ERRADA

CERTA

2. Depois da explicação de Jesus, a mulher samaritana entendeu.
Ela saiu para chamar outros da cidade para eles conhecerem
Jesus. Leia João 4:29 e complete o balão com a fala da mulher
samaritana escolhendo uma das opções.
( ) homem – Cristo

( ) homem - profeta

Venham ver um _______________ que me disse tudo o que
tenho feito. Será que ele não é o ______________?
3. Deus quer ensinar uma lição importante com a história de Nicodemos e da mulher samaritana.
Vamos descobrir qual é? Decifre
A B D
E
I
L
M
O
R
S
U
V
o código e descubra a lição.

       ♕ ☼  ♫ 

Posso ser muito ___ ___ ___ ou muito ____ ____ ____ ___, dos dois jeitos, eu preciso do

 ♕ 

☼ ♫

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

   ♕☼
Falando com Deus: Jesus, eu creio que só o Senhor é o caminho para Deus.

