TOP KIDS
4ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 12 – A MULHER COM UM FRASCO DE ALABASTRO /
A MORTE DE JOÃO BATISTA
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor/Contato: ___________________/___________________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)

1 – Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo
evangelho, a salvará. (Marcos 8:35)
2 – Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de
um só homem. (1 Coríntios 15:21)

SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus foi convidado para jantar na casa de um líder importante, na cidade de Betânia. Esse
homem convidou muitas pessoas importantes para o jantar. Qual era o nome desse fariseu? Siga
as coordenadas e descubra a resposta.
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2. Antes que eles começassem a jantar, entrou uma mulher que não foi convidada. Ela estava
carregando um perfume muito caro. Ele era tão caro, que não vinha em vaso comum, mas em um
frasco de alabastro. Complete o desenho com o outro lado do vaso e conheça mais sobre ele.
O vaso não tinha
tampa, era vedado
para o perfume
não se perder.

3. A mulher se curvou diante de Jesus como as pessoas fazem diante de um
rei. Ela segurou os pés dele e começou a chorar. Suas lágrimas caíram nos
pés de Jesus e os lavaram. Marque a resposta certa.
(
(
(

) Ela chorou porque sabia que seu perfume era muito caro.
) Ela chorou porque estava arrependida dos seus pecados.
) Ela chorou porque queria impressionar Jesus e todos que estavam ali.

Falando com Deus: Jesus, eu sei que sou pecador.

A única forma de
usar o perfume era
quebrando o vaso.

TERÇA-FEIRA
1. A mulher beijou os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Então, ela fez algo incrível:
quebrou o frasco caro e derramou o perfume nos pés de Jesus. Ela quebrou o tesouro mais
precioso que tinha. Descubra os 5 erros na cena.
ERRADA

CERTA

2. Jesus gostou muito da atitude daquela mulher. O que ela fez foi maravilhoso. Do mesmo jeito
que Samuel ungiu Davi como rei, ela ungiu Jesus com o perfume. Observe a imagem com atenção
e complete a frase.

____ ____ _____
3. Os homens que estavam no jantar não gostaram da atenção que Jesus deu àquela mulher. O
pecado deixou o coração deles duro e frio. Eles achavam que não precisavam de um salvador.
Como aqueles homens achavam que poderiam ser salvos? Marque um X na figura.

LEI
Falando com Deus: Jesus, só o Senhor pode me salvar.
QUARTA-FEIRA
1. A mulher reconheceu o grande Senhor e Salvador Jesus. Ela entendeu uma verdade que todos
nós precisamos entender também. Coloque as letras em ordem e complete a frase.
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Ela entendeu que era _________________________
e que precisava de Jesus para ser salva.

2. As pessoas importantes daquela casa ficaram enfurecidas. Mesmo assim, Jesus falou algo para
aquela mulher. Os homens naquela casa não gostaram do que Jesus falou. Leia Lucas 7:48-49 e
complete o diálogo.

Quem é este que até
___________ pecados?

Seus pecados estão
_________________

Sua ________ a salvou: vá
em paz.

3. Jesus perdoou os pecados daquela mulher e pode perdoar os nossos pecados também. Ele é o
único que perdoa pecados. Complete a frase com as palavras corretas e descubra a lição que
aprendemos. Depois, leia bem alto. ( ) Eu li.

O meu _______ por _________ é do tamanho do quanto _____________ que fui ____________.
PERDOADO

–

AMOR

–

RECONHEÇO

–

CRISTO

Falando com Deus: Jesus, obrigado por perdoar os meus pecados.
QUINTA-FEIRA
1. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de João Batista. Ele nasceu
com único propósito. Você lembra? Risque todas as letras X e reescreva essa
missão.
PRXEPXAXRAXR AXS PXESXSOXAS PAXRAX A VXINXDA DXE XJEXSUXS.
_____________________________________________________________________
Assim como aconteceu com João,
Deus tem uma missão para sua vida também.
Você é importante!
2. Quando Jesus chegou, a missão de João foi cumprida. Enquanto Jesus crescia no seu
ministério, João foi preso. Por que isso aconteceu? Troque as imagens e descubra o motivo. Se
precisar leia Marcos 6:17.

 - Herodias

♕ - Herodes

O próprio ♕__________________ mandou colocar
de

 - João

_____________

na prisão, por causa

________________, sua mulher. _____________ falou a verdade: que 

_______________

e

♕ __________________

eram adúlteros.

3. Herodias odiava João por ter falado isso. Ela tramou um plano contra ele. Na festa do
aniversário de Herodes, sua filha dançou para ele e todos os convidados. Herodes gostou muito e
a disse que ela poderia pedir qualquer coisa. O que ela pediu? Leia Marcos 6:25 e risque o balão
errado.

Quero metade do seu
reino!

Quero a cabeça de João
Batista num prato!

Falando com Deus: Senhor, quero cumprir minha missão aqui na terra.
SEXTA-FEIRA
1. Vamos aprender mais sobre essa história. Leia as informações e marque V para verdadeiro e F
para falso.
( ) Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo.
( ) Herodes ficou aflito com o pedido da filha de Herodias, por isso salvou a vida de João.
( ) Herodes mandou um guarda que decapitou João Batista e trouxe sua cabeça em um prato.
( ) Ao invés de consertar o pecado, Herodias preferiu eliminar João para que ninguém soubesse
dos seus erros.
2. João Batista não estava preocupado com a morte, porque sabia de algumas coisas que Deus
quer que você saiba. Leia os quadros seguindo as setas. Pinte cada quadro após a leitura. Depois
pinte a cruz.

Estaremos para
sempre com Jesus.

Esta vida aqui na terra
é apenas o começo da
vida eterna.
A morte não é o fim.

Todos ressuscitarão
como Jesus ressuscitou.

Deus preparou um lugar
especial: a Nova Jerusalém.

Não haverá mais morte, nem
tristeza, nem choro, nem dor.

Você será você
mesmo.

Deus dará um
corpo novo.

Deus não quer que você tenha medo da morte!

3. Deus nos ensina uma grande lição com a vida de João Batista. Com ajuda de um espelho,
escreva essa lição. Depois leia bem alto.

______________________________________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, obrigado porque eu não preciso ter medo da morte.

