TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 9 – JESUS CURA TRÊS PESSOAS
Nome: ________________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor/Contato: ________________________/ __________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá. (Salmos 37:5)
2 – Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!
(2 Coríntios 5:17)
3 – Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande! (Salmos 25:11)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Dois dias depois de estar em Samaria, Jesus partiu para a Galileia. Jesus chegou em Caná da
Galileia onde tinha transformado água em vinho. Naquela cidade havia um homem muito
importante, um oficial do rei. Quando ele ouviu falar que Jesus estava na Galileia, saiu de sua
cidade, Cafarnaum, e foi ao encontro do Mestre. Leve o oficial até Jesus.

2. O oficial do rei suplicou a Jesus que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Pinte as
frases que falam das características de um oficial do rei:
Muitas pessoas o obedeciam.

Tinha muitas posses.

Era um mendigo.

Era uma pessoa importante.

Era um homem pobre

Tinha cabelo grande.

3. Mesmo com todas as características e benefícios de um oficial do rei, ele chegou para Jesus de
forma humilde. Desembaralhe as sílabas abaixo e preencha as lacunas:
O oficial do rei acostumado com honras se ____________________ (HU – LHOU – MI) para
Jesus. Ele ________________________ (CO – RE - NHE – CEU) que só Jesus podia ajudá-lo.
Todo homem, independente da sua posição, _________________ (CI – PRE – SA) de Jesus.
Falando com Deus: Senhor, eu preciso de ti!
TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. O oficial do rei não conhecia muito sobre Jesus, mas acreditou que ele podia curar seu filho. Por
isso saiu de Cafarnaum e andou 30km para procurá-lo. Coloque as palavras na sequência, escreva
a frase na linha e aprenda junto com o oficial duas coisas importantes sobre Jesus.

Lição

1

- ________________________________________________________
limite.
4

Lição

2

Para Jesus
1

não é
3

a distância
2

- _______________________________________________________
poder sobre
2

a morte.
3

Jesus tem
1

2. Agora vamos ver o maravilhoso milagre de Jesus. Leia João 4:49-53 e responda:
a) O oficial confiou na palavra de Jesus? Sim ou não? v.50 _______________________________
b) No caminho para casa quem veio ao seu encontro? v.51 _______________________________
c) Qual notícia deram? v.51 ________________________________________________________
d) Que horas a febre tinha deixado o filho? v.52 ________________________________________
e) Que horas Jesus tinha falado que o filho continuaria vivo? v.53 __________________________
Tirando a lição
4. O toque de Jesus na vida do oficial, curou seu filho. Quando Jesus toca a vida de alguém sua
vida muda. Jesus tem o poder de curar pessoas não somente de suas doenças físicas, mas de sua
doença espiritual - o pecado. Leia João 4:53 e marque com o X o que aconteceu com a família do
oficial
( ) Apenas o oficial aceitou Cristo com o Senhor e Salvador.
( ) Apenas o filho aceitou Cristo com o Senhor e Salvador.
( ) Todas as pessoas da casa do oficial aceitaram Cristo com o Senhor e Salvador
( ) Ninguém aceitou Cristo com o Senhor e Salvador.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a confiar em ti mesmo nas dificuldades.

QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Certo dia Jesus estava
ensinando em uma casa.
Muitas pessoas tinham vindo
para ouvir Jesus naquele
lugar. A casa
estava lotada! E algo
aconteceu... Enumere as
imagens abaixo de 1 a 4 na
ordem que acontece esta
história. Dica: Lucas 5:17-26

2. Parecia impossível, mas os amigos conseguiram levar o homem paralítico até onde Jesus estava
e ele foi curado. Esses eram bons amigos! Todos nós precisamos de bons amigos. Marque com
um X as características de um bom amigo:
( ) Sempre briga com você.
( ) Leva você para perto de Jesus.

( ) Divide o que tem.
( ) Não tem respeito.
( ) Fica feliz quando você está feliz.

3. Encontre no quadro as palavras em letra maiúscula de
Provérbios 17:17: “O AMIGO AMA em TODOS os
MOMENTOS; é um IRMÃO na adversidade”.
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Tirando a lição
4. Os amigos do paralítico tiveram fé - fé em Jesus! Isso resultou não apenas na cura do paralítico
mas na salvação da sua alma também. Jesus disse ao paralítico que os pecados dele foram
perdoados (Marcos 2:5 e Lucas 5:20). Nós devemos levar nossos amigos para perto de Jesus.
Evangelizar é uma ordem de Deus para nós. Circule as pessoas que devem ser evangelizadas

Amigos da
escola.

Papai e
mamãe.

Avós e pessoas
mais velhas.

Todos as pessoas que
conhecemos.

Falando com Deus: Senhor, quero ser um bom amigo. Eu quero levar pessoas para perto de ti.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, que significa “casa de misericórdia”.
Responda as alternativas abaixo sobre esse tanque colocando um S para SIM e N para NÃO. Dica:
Leia os versículos.
O tanque ficava perto da Porta das Ovelhas e tinha cinco entradas em volta. João 5:2
Ali ficavam pessoas com sede que queriam beber água. João 5:3
Os doentes e inválidos esperavam um movimento nas águas. João 5:3
Quando o anjo agitava as águas, os 10 primeiros que bebessem eram curados. João 5:4
2. Jesus fez uma visita ao tanque de Betesda e lá encontrou um homem que era paralítico. Quando
qualquer pessoa se encontra com Jesus, uma grande mudança acontece na sua vida e com esse
homem não seria diferente. Leia João 5:6-7 e complete os quadrinhos.

Você quer ser
__________?

Senhor, não tenho ninguém que me
ajude a entrar no _______________
quando a água é ______________.
Enquanto estou tentando entrar,
outro chega antes de mim.

Falando com Deus: Ore por alguém que está doente. Nome da pessoa: _____________________

SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Esse paralítico que estava conversando com
Jesus, tinha esperado 38 anos para entrar na água.
Jesus disse algo surpreendente para ele. Substitua
os símbolos por letras de acordo com a tabela ao
lado e descubra o que Jesus disse ao paralítico:

2. O milagre aconteceu! O paralítico levantou e andou! Faça o que é pedido na questão.
a) Circule o dia da semana em que o milagre foi feito. (João 5:9)
Terça

Sábado

Domingo

Quinta

Quarta

b) O que os fariseus falaram sobre o milagre? Pinte o balão com a resposta correta. (João 5:10)
Hoje é sábado, não é permitido
carregar a maca!

Que bom! O homem foi
curado!

c) Sublinhe a frase que Jesus disse quando encontrou o paralítico mais tarde. João 5:14
“Fiz um excelente milagre!”

“Não volte a pecar!”

“Ao infinito e além!”

3. Por que Jesus fazia milagres? Complete as frases de acordo com o enigma matemático:
12
espiritual

7
amava

3
acreditassem

19
sofrimento

16
compaixão

12
física

1º Motivo: Jesus _amava_ (5 + 2 = 7) pessoas.
2º Motivo: Jesus tinha compaixão para com o __________________ (20 – 1 = ___) das pessoas.
3º Motivo: Jesus queria que as pessoas ________________(7 – 4=__) que ele era quem dizia ser.
Tirando a lição
4. Jesus depois encontrou aquele homem no templo e lhe disse "Não volte a pecar". (João 5:14).
Jesus se importa não somente com a nossa saúde física, mas também com a nossa vida espiritual.
Devemos fazer tudo para agradar ao Senhor e andarmos conforme o Senhor quer. Leia os
versículos e ligue os pontos
Obedecer de primeira é melhor do que fazer promessas de que não
Tiago 1:22
vai mais errar.
1 Samuel 15:22

Devemos ser santos em tudo o que fizermos na nossa vida.

1 Pedro 1:15

Meditar dia e noite na palavra de Deus e aprender a fazer a vontade
de Deus.

Josué 1:8

Não apenas leia a Bíblia, mas coloque em prática o que ela diz.

Falando com Deus: Jesus, te agradeço por ter compaixão de mim!

