TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – KIDS 4

SEMANA 11 – JESUS ACALMA A TEMPESTADE/JESUS CURA UM ENDEMONINHADO

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
3 – Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua,
pois é mentiroso e pai da mentira. (João 8:44b)
4 – Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus
discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". (João 8:31-32)

SEGUNDA-FEIRA – Uma tempestade inesperada
Entendendo a História
1. Jesus tem poder sobre todas as coisas e os discípulos já tinham presenciado vários deles. Agora eles
aprenderiam que Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios. Mas antes, na atividade abaixo
vamos relembrar alguns dos milagres que Jesus realizou com o tipo de poder que só ele tem.
a. Poder sobre as composições químicas.
b. Poder sobre o corpo.
c. Poder sobre a distância.

( ) Cura de um paralítico.
( ) Transformação de água em vinho.
( ) Cura do filho do oficial do rei.

2. Jesus estava com os seus discípulos no barco e seguiam viagem para a região dos gerasenos. Ele
tinha passado o dia ensinando uma multidão e estava cansado. Jesus dormiu na popa (parte traseira) do
barco. Mas algo inesperado aconteceu e agora os discípulos terão mais uma oportunidade de ver o poder
de Jesus. Complete os detalhes da história. Leia Marcos 4.35-38.
Vamos atravessar para o
______________
_____________.

Mestre, não te importas
que ______________?
Levantou-se um forte
___________, e as
____________ se
lançavam sobre o
barco, de forma que
este foi se enchendo
de ______________.
Jesus estava na popa
com a cabeça sobre
um ______________.

3. Os discípulos eram acostumados com mudanças de tempo, afinal muitos deles eram pescadores.
Porém, dessa vez foi diferente, nada do que faziam foi suficiente para controlar o barco. Começou a
entrar água no barco deixando os discípulos desesperados. Tempestades inesperadas também podem
acontecer em nossas vidas, mas hoje Deus quer você aprenda algumas verdades com esse milagre.
Marque X para as afirmações verdadeiras.
( ) Se estou com Jesus, não terei problema nenhum, minha vida será tranquila!
( ) Jesus se importa com minha vida e cuida de cada detalhe.
( ) Posso confiar em Jesus sempre, pois mesmo em meio às dificuldades, ele sempre estará ao meu
lado, cuidando de mim.
( ) Meu problema até pode ser maior do que eu, mas nunca será maior que Jesus, por isso posso ficar
tranquilo.
( ) Jesus me vê na minha tempestade (dificuldade) e não se importa.
Compartilhando com Deus: Agradeça ao Senhor por sempre se importar e cuidar de você nos
momentos de dificuldade. ( ) Agradeci.

TERÇA-FEIRA – Jesus acalma a tempestade
Entendendo a História
1. Jesus acordou e viu a situação desesperada dos discípulos, porém o Mestre ficou completamente
calmo. Afinal, ele tinha criado o vento e o mar. Bastava uma palavra de Jesus e os elementos iriam se
submeter a sua autoridade. O que Jesus disse que fez tudo ficar bem? Leia Marcos 4.39 e complete as
frases:

Ao vento:
Ao mar:

__________________!

_________________!

2. Após a ordem de Jesus algo incrível aconteceu. Jesus realizou mais um milagre na presença dos
discípulos. Leia as passagens abaixo e responda as perguntas fazendo riscos nas respostas erradas.
Exemplo:
a. O que aconteceu assim que Jesus deu as ordens? (Marcos 4.39)
O vento e o mar ficaram calmos imediatamente.

O vento e o mar se acalmaram lentamente.

Pergunta Desafio: Por que o vento e o mar se acalmaram?
Foi apenas uma coincidência.

Eles obedeceram porque reconheceram a voz do seu Criador.

b. O que Jesus perguntou aos seus discípulos? (Marcos 4.40)
Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?

Que horas começou a tempestade?

Pergunta Desafio: Por que Jesus não ficou desesperado?
Porque ele percebeu que era apenas uma nuvem
carregada que passava por eles.

Porque ele tem poder sobre todas as
coisas.

3. Na hora da dificuldade e do medo os discípulos pediram ajuda daquele que era capaz de solucionar
qualquer problema. Então, pense como você deve reagir diante das dificuldades? Marque as decisões
que irá tomar a partir de hoje diante das dificuldades presentes ou futuras.
a. Deus, diante das dificuldades eu vou ...
( ) Confiar que Jesus está cuidando de mim em cada detalhe.
( ) Orar e pedir para Jesus me ajudar a passar por essa dificuldade.
b. Deus, diante das dificuldades eu não vou ...
( ) Me desesperar como se eu estivesse só.
( ) Procurar ajuda apenas em pessoas esquecendo de pedir ajuda de Deus.
Compartilhando com Deus: "Ore assim: "Jesus eu te louvo porque tu tens poder sobre todas as coisas,
inclusive sobre a natureza. Tu és poderoso e eu não preciso ter medo de nada, amém!" ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – O encontro com um endemoninhado
Entendendo a História
1. Jesus não se cansava de fazer o bem às pessoas. Ele e os discípulos navegaram até a região dos
gerasenos, que fica do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, um homem com um
espírito imundo foi ao seu encontro (um espírito imundo é um demônio). Leia Marcos 5.1-8, circule V para
verdadeiro ou F para falso e em seguida corrija aquelas que forem falsas nas linhas em branco.
Siga o exemplo:

Exemplo: Um homem com um espírito santo veio até Jesus.
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F

V

F

V

F
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CORREÇÃO: Um homem com um espírito imundo veio até Jesus.

a. Esse homem com um espírito imundo vivia em casa com a mãe.
CORREÇÃO:

b. Ninguém era forte o bastante para dominar o homem que arrebentava as correntes.
CORREÇÃO:

c. Somente a noite ele andava gritando e cortando-se com pedras.
CORREÇÃO:

d. Quando viu Jesus de longe, o homem correu e prostrou-se diante dele.
CORREÇÃO:

e. O espírito imundo disse que seu nome era “Região”.
CORREÇÃO:

2. Os demônios reconheceram Jesus e tiveram medo, pois sabiam que Jesus podia fazer o que quisesse
com eles. Jesus manda e desmanda no mundo espiritual. Agora leia os versículos abaixo e coloque entre
os parênteses a lição correspondente.
a. 1 João 5.18
b. Tiago 2.19

( ) Os demônios creem que existe só um Deus e tremem.
( ) Todo aquele que nasceu de novo, ou seja, aceitou Jesus como Senhor da sua
vida, não precisa ter medo, porque o inimigo não o poderá atingir.

Compartilhando com Deus:
Peça ajuda de Deus para não temer o mal, pois Jesus está com você. ( ) Pedi.

QUINTA-FEIRA – O mundo espiritual
Entendendo a História
1. Quando Jesus perguntou ao endemoninhado qual era seu nome ele respondeu que era Legião porque
muitos demônios haviam entrado nele. Legião significava 6.000 soldados do exército romano! Então,
Jesus mandou os demônios entrarem nos porcos e toda a manada se jogou no mar. Procure na figura
abaixo os 6 erros.

2. Demônios querem prender as pessoas pelo medo, mas não têm vez contra Jesus, o Criador e Rei do
universo. Eles também, não têm nenhum poder contra quem é filho de Deus. A Bíblia nos ensina muito
sobre este assunto, porque Deus quer que saibamos a verdade.
Primeiro: Leia o texto abaixo em voz alta. ( ) Eu li.
Segundo: Preencha a cruzadinha com as
1
palavras em negrito.

2
Os demônios já adoraram a Deus e escolheram
não adorá-lo mais. Eles se rebelaram (3) contra
Deus e decidiram ser inimigos (5) do Senhor.
Eles são feios (2), mas se disfarçam (1) de
bonitos e interessantes. Eles fazem isso porque
são mentirosos (4). Eles matam, roubam (6) e
destroem (7).

3
4
5
6
7

 Demônios existem.
 Demônios têm que obedecer a Jesus.
 Demônios não tem poder sobre os filhos de Deus.
Compartilhando com Deus:
Ore assim: "Jesus obrigada por me proteger e me guardar de todo mal sempre." ( ) Agradeci.

SEXTA-FEIRA – A cura do endemoninhado
Entendendo a História
1. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse daquele homem e ele ficou curado, porque quando Jesus
manda, os demônios tem que obedecer. Agora curado, aquele homem pediu para acompanhar Jesus,
mas Jesus não permitiu, pois sua missão agora era ser missionário nas cidades vizinhas. Leia Lucas
8.34-38 e enumere em cada imagem a sequência correta dos fatos.

2. Após a cura daquele homem endemoninhado a Bíblia nos mostra três reações diferentes das pessoas
que moravam naquele lugar. Para descobrir o motivo de cada reação, desenrole o espiral abaixo e
escreva a resposta de cada pergunta.
a. Por que as pessoas que viram o homem ser curado ficaram com medo?
___________________________________________________________________
b. Por que os demônios tinham e tem medo de Jesus?
___________________________________________________________________
c. Por que o homem endemoninhado que foi curado não tinha medo? (Leia João 8.32)
___________________________________________________________________
3. Deus proíbe expressamente que seus filhos brinquem com demônios. Isso inclui participar de magia de
forma ativa ou passiva, seja assistindo, usando ou brincando com esse tipo de coisa. Brincar com
demônios é pecar contra Deus e fazer o que o Diabo quer! Não esqueça que, quando nos envolvemos
com esse tipo de coisa estamos achando engraçado o maior inimigo de Deus e das nossas próprias
almas! Analise as situações abaixo e marque a alternativa correta.
Vai estrear um novo filme de
vampiro no cinema. Meus amigos
me chamam para ir com eles, mas
eu digo NÃO.
( ) Fiz o que o Diabo quer.
( ) Fiz o que Deus quer.

Vou para a casa de um colega
jogar vídeo game, mas ele só
tem jogos com feiticeiros. Eu
não jogo, mas fico assistindo.
( ) Fiz o que o Diabo quer.
( ) Fiz o que Deus quer.

No dia que fui comprar a minha bolsa para o início
das aulas, eu escolhi a bolsa do Harry
Potter porque todos os meus colegas
têm e não vejo problema algum usar.
Afinal é só uma bolsa.
( ) Fiz o que o Diabo quer.
( ) Fiz o que Deus quer.

Estou na casa do meu colega e ele me chama para
assistir o seu seriado favorito que é “Os Vampiros a busca de sangue”. Eu digo
NÃO e explico o porquê para
o colega.
( ) Fiz o que o Diabo quer.
( ) Fiz o que Deus quer .

Compartilhando com Deus:
Peça ajuda de Deus para fazer sempre o que ele quer e não o que o Diabo quer. ( ) Pedi.

