TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 11 – JESUS ACALMA A TEMPESTADE / JESUS CURA UM ENDEMONINHADO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor/Contato: ___________________/___________________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Então [Jesus] perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm
fé?" (Marcos 4:40)
2 – O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu [Jesus] vim para que tenham vida, e a tenham
plenamente. (João 10:10)

SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus estava com os seus discípulos no barco e seguiam viagem para a região dos gerasenos.
Ele tinha passado o dia inteiro ensinando à multidão, por isso estava cansado. Enquanto os
discípulos conversavam em uma viagem tranquila, o que Jesus estava fazendo? Marque X na
imagem que mostra a resposta certa.

2. De repente, levantou-se um forte vendaval. Os discípulos
eram acostumados com tempestades, mas nada do que faziam
conseguia controlar o barco. As águas começaram a entrar na
embarcação. Então eles viram Jesus dormindo. Leia Marcos
4:38 e complete a fala dos discípulos.
.
Mestre, não te _________________ que
__________________?

É claro que Jesus se importa com você! Na tempestade
(dificuldades), ele está sempre pronto para cuidar, proteger e
ensinar.

3. Aquela tempestade não era maior que Jesus. Ele se levantou e reprendeu o vento e o mar. Pinte
o balão que tem as palavras ditas por Jesus, se precisar leia Marcos 4:39.
Aquietem-se! Parem já
com isso!
Aquiete-se! Acalme-se!

Se vocês quiserem,
acalmem-se!
Falando com Deus: Senhor, obrigado por sempre se importar comigo.

TERÇA-FEIRA
1. Jesus falou e o vento e o
mar obedeceram e se
acalmaram. Sabe por quê?
Eles já tinham ouvido essa
voz antes. Eles
reconheceram a voz do seu
Criador. Encontre 4 erros na
cena

CERTA

ERRADA

2. Jesus fez a tempestade acalmar e os discípulos ficaram maravilhados quando viram isso. Cubra
as linhas do balão que tem as palavras que os discípulos disseram uns aos outros. Dica: Marcos
4:41
Quem é este que até o
vento e o mar lhe
obedecem?

Será que foi Jesus
quem fez isso?

3. Essa história nos ensina muitas lições importantes. Vamos aprender? Complete cada lição
circulando as palavras que completam corretamente as frases.
Jesus se importa / não se importa comigo, nas dificuldades, ele vai me proteger, me ensinar e
cuidar de mim.
Jesus tem medo / poder sobre a natureza.
Se eu confiar / desconfiar em Jesus, não há motivo para ter medo.
Falando com Deus: Jesus, contigo ao meu lado não vou ter medo.
QUARTA-FEIRA
1. Depois que os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade, eles chegaram à região dos
gerasenos. Um homem com um demônio foi ao encontro de Jesus. Leia Lucas 8:27 e circule os
quadros que falam sobre aquele homem.

Não usava roupas

Jogava futebol

Morava no cemitério

Ajudava o povo

2. O homem endemoninhado gritou quando viu Jesus. Sabe por quê? Os demônios sabem quem é
Jesus, por isso têm medo de Jesus. Aquele homem se ajoelhou e falou algo para Jesus. Leia
Lucas 8:28 e complete o que ele falou.
Que queres comigo, Jesus,
______________ do Deus Altíssimo?
Rogo-te que não me atormentes!

Não há nada, nem ninguém mais forte que Jesus!
3. Deus quer que aprendamos uma coisa importante: Não devemos brincar com o Diabo nem com
os demônios. Vamos aprender mais sobre isso? Complete as frases de acordo com o desenho.











feios

maior

inimigos

engraçados

nada

a) Os demônios decidiram ser  _______________________ de Deus.
b) Os demônios são _________________, mas se disfarçam de bonitos e interessantes porque
são mentirosos.
c) Não devemos achar os demônios ____________________.
d) Jesus é ________________ do que qualquer demônio.
e) Os demônios não fazem  _________________ contra quem é de Jesus.
Falando com Deus: Jesus, tu és mais forte que qualquer coisa.
QUINTA-FEIRA
1. Vamos conhecer mais sobre a história desse homem endemoninhado. Leia as perguntas e
marque a resposta certa.
a) Qual era o nome do demônio? (Lucas 8:30)
( ) Legião.

( ) Região.

b) Por que o demônio tinha esse nome? (Lucas 8:30)
(
(

) Porque era apenas um demônio que estava no homem.
) Porque muitos demônios haviam entrado no homem.

c) Para onde os demônios imploravam para que Jesus não os mandasse? (Lucas 8:31)
( ) Para o abismo.

( ) Para o rio.

2. Os demônios sabiam que Jesus poderia
mandar neles, porque tem poder sobre
eles. Jesus deu permissão para os
demônios entrarem em dois mil animais, e
eles obedeceram. Ligue os numerais e
descubra quais foram esses animais.
Os demônios saíram do homem e entraram
nos porcos. A manada atirou-se precipício
abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por me ensinar o que preciso saber.
3. Em seguida vemos três reações de pessoas que estão nessa história. Ligue corretamente as
frases.
ao contrário, pediu para
Jesus que deixasse ir
Os que cuidavam dos porcos,
com ele.
fugiram.

O povo, quando viu o homem
vestido e em perfeito juízo,

ficou com medo e pediu
para Jesus sair.

O homem que Jesus salvou
não tinha medo,
SEXTA-FEIRA
1. Leia as perguntas e marque X na resposta certa.

a) Por que os demônios tinham medo de Jesus?
( ) Porque Jesus é mais forte que eles. ( ) Porque eles são mais fortes que Jesus.
b) Por que o homem que foi curado não tinha medo de Jesus?
( ) Porque Jesus o libertou. ( ) Porque ele era corajoso.
2. Deus proíbe seus filhos de brincarem com demônios. Você não deve nem assistir filmes que
falam sobre isso. Sabe como os demônios vêm disfarçados e se mostram hoje em dia?
Em alguns filmes:

Em alguns
desenhos:

Em alguns jogos:

Leia em voz alta: O
Diabo quer parecer
divertido, mas ele é feio e
mentiroso! Ele é inimigo
de Deus e meu inimigo
também!

3. Nosso trabalho não é procurar demônios. Temos uma missão muito importante! Faça X na
opção que indica qual é o nosso trabalho.
Nosso trabalho é evangelizar as
pessoas, é falar das coisas
maravilhosas que Jesus fez.

Nosso trabalho é esconder o
amor de Deus das pessoas.

Falando com Deus:
Senhor, eu não quero brincar com coisas que o Senhor não gosta.

