TOP KIDS
4ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4

SEMANA 12 – A MULHER COM UM FRASCO DE ALABASTRO E A MORTE DE JOÃO BATISTA
Nome:___________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C

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.
(1Coríntios 15:21)
3 – “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já
passou". (Apocalipse 21:4)
4 – Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi
perdoado, pouco ama. (Lucas 7:47)

SEGUNDA-FEIRA – A mulher com um frasco de alabastro
Conhecendo a História
1. Jesus foi convidado para a casa de um homem importante. Lá estavam muitas pessoas, inclusive
vários judeus que se consideravam importantes. Seguindo o exemplo dado, complete o criptograma e
descubra os fatos da história. Dica: Lucas 7.36-37
Fatos:

Jesus foi convidado para
J A N T A R na casa de
um _ _ _ _ _ _ _ .
Uma mulher entrou
trazendo um frasco feito
de _ _ _ _ _ _ _ _ _
e que continha
_ _ _ _ _ _ _.
Agora organize as letras dos quadros sombreados e complete a frase abaixo:
Os fariseus acusavam aquela mulher de ser uma ___ ___ C ___ D ___ ___ ___.
2. O que significava esse frasco de perfume para ela? Por que os fariseus
criticavam essa mulher? Desenrole as palavras que completam as frases
abaixo e descubra o significado do perfume e o porquê das críticas.
a. Naquela época o _ _ _ _ _ _ _ era usado apenas como _ _ _ _ _ _ _ _ _
das casas, pois o perfume era caro.
b. Portanto para aquela mulher ela estava usando o seu maior _ _ _ _ _ _ _.
c. Para os fariseus, aquela _ _ _ _ _ _ tinha desobedecido as _ _ _ _ que eles
faziam. Por isso a consideravam uma _ _ _ _ _ _ _ _.
3. Para descobrir mais sobre este vaso, junte-se ao arqueólogo ao lado, leia as seguintes
referências e entenda de que era feito este vaso.

Mc 14.3

Lc 7.37

a. Este vaso precisava ser _____________ para retirar seu conteúdo.
b. Este vaso continha um _________________.

Mt 26.7

c. O perfume de dentro do frasco era muito _____________.

Jesus quer que entreguemos a ele, de livre vontade, o que é
mais precioso para nós.
TERÇA-FEIRA – Uma atitude de amor
Entendendo a História
1. Quando aquela mulher entrou na casa do fariseu o comportamento dela demonstrou que estava
arrependida de seus pecados. Leia Lucas 7.37-38 e ligue as atitudes que a mulher teve à figura.

Ela se curvou diante de Jesus
como quem se curva diante de um
rei.

Ela deu o perfume de presente
para Jesus para que ele
perdoasse seus pecados.

Ela se humilhou diante de Jesus,
mas não quebrou o perfume
porque era muito caro.

Ela pediu perdão a Jesus depois
voltou a fazer tudo outra vez.

Ela segurou os pés de Jesus e
começou a chorar - um choro
profundo de arrependimento.

Ela lavou os pés de Jesus com
suas lágrimas e enxugou com
seus cabelos.

2. A mulher derramou o perfume nos pés de Jesus! Todos ficaram impressionados e acharam um
desperdício derramar um perfume tão caro. Eles ficaram escandalizados com a maneira como Jesus
tratou aquela pecadora, mas por quê? Leia as frases abaixo e marque a alternativa correta.
a. Porque se julgavam melhor do que ela. Achavam-se importantes porque cumpriam à risca suas
próprias leis.
b. Eles não achavam que precisassem de um Salvador porque suas leis iriam salvá-los. O pecado tinha
feito seus corações ficarem frios e duros.
c. Porque gostavam mais de Jesus do que aquela mulher.
(
(
(

)
)
)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas a alternativa “c” está correta.
Apenas as alternativas “a” e “b” estão corretas.

3. Os corações daquelas pessoas estavam tão cheios de pecado que não conseguiram reconhecer Jesus
como Senhor e Salvador. Pinte de vermelho o que Simeão deixou de fazer por Jesus. Dica: Lucas 7.4445
Derramou perfume nos pés de Jesus.
Não ungiu a cabeça de Jesus com óleo.

Molhou os pés de Jesus com lágrimas
e enxugou com seus cabelos.
Não deu água para lavar os pés.

Não saudou com um beijo.

Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Senhor, não quero nunca esquecer que eu preciso de um Salvador.” (

) Orei.

QUARTA-FEIRA – O arrependimento verdadeiro de uma pecadora
Entendendo a História
1. Jesus reconheceu a atitude da mulher como um pedido de perdão por tudo o que ela já havia feito de
errado em sua vida. Ela reconheceu que somente Jesus era capaz de perdoar os seus pecados. Ligue
seus gestos ao que demonstraram:

AS LÁGRIMAS

Assim a mulher demonstrou que entregaria tudo que tinha
de valor para o único que era capaz de perdoá-la e salvá-la.

BEIJAR OS PÉS

Assim a mulher demonstrou total tristeza e arrependimento
pelos seus pecados.

O PERFUME

Assim a mulher demonstrou completa humildade e que ela
reconhecia Jesus como o Rei de sua vida.

2. Você entendeu o significado dessa história? Marque a opção adequada para as perguntas abaixo:
a. O que os fariseus questionaram nos
seus corações?
( ) Quem é ele para perdoar pecados?
( ) Quem convidou essa mulher?

Com isso posso entender que:
( ) Os fariseus não queriam admitir que Jesus era o Salvador.
( ) Os fariseus tinham preconceito contra pessoas de Nazaré.

Com isso posso entender que:
( ) Não há nenhum plano, nem boa ideia, nem boa obra da minha
parte que fará eu merecer a salvação.
( ) Se eu viver minha vida de forma bonita e sacrificial, isso me
comprará a salvação.
Com isso posso entender que:
( ) Jesus perdoará meus pecados conforme eu fizer coisas bonitas
no nome dele.
( ) Jesus vê meu coração – ele sabe se eu estou fazendo algo
para impressionar ou se estou sendo sincero.

b. De acordo com João 14.6 Jesus é:
( ) Um dos meios de salvação.
( ) O único caminho para a salvação.

c. O que Jesus disse para a mulher?
( ) Obrigada, esse perfume é muito
cheiroso.
( ) Seus pecados estão perdoados.

Compartilhando com Deus:
Confesse para Deus que você é pecador e que precisa dele. ( ) Confessei.

QUINTA-FEIRA – João Batista e a sentença de Herodes
Entendendo a História
1. João Batista nasceu com um propósito. Ele tinha uma missão dada por Deus e em tudo que fazia,
buscava cumprir essa missão. Você lembra que missão era essa? Substitua os números por letras e
relembre.
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Os discípulos de João não gostaram quando viram que Jesus também estava batizando e foram contar para
ele, mas João sabia que com a chegada do Messias ele já havia cumprido a sua missão. Procure em João
3.30 o que João respondeu a seus discípulos e escreva aqui: _______________________________________
2. João repreendia o pecado do povo, e algumas pessoas não se agradavam disso. Uma guardou tanto
rancor que fez com que João fosse morto. Para relembrar essa história, responda as perguntas,
completando a cruzadinha.
g.
a. Governava a Galileia na época de João e Jesus.
_____ (Mc 6.14)
d.
b. João repreendeu Herodes por ter casado com a
mulher de ______. (Mc 6.17-18)
a.
c. Herodes mandou _______ João, por causa de sua
mulher. (Mc 6.17)
f.
c.
d. Odiava João e queria matá-lo. (Mc 6.19)
h.
e. A oportunidade que Herodias esperava surgiu em que
tipo de comemoração? _____ (Mt 14.6)
b.
f. A ______ de Herodias fez uma apresentação de
dança que agradou a todos. (Mt 14.6)
g. Herodes prometeu dar a ela o que ela quisesse. Qual
e.
foi o pedido? _____ (Mt 14.8)
h. Herodes sabia que João era um homem justo e santo;
e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim
_______ de ouvi-lo. (Mc 6:20)
3. Assim como Deus tinha um propósito para a vida de João, ele tem uma missão para
cada um de seus filhos. Mas há uma missão que é comum a todos nós. Desenrole a
cruz ao lado e escreva sua primeira e principal missão de vida:
______________________________________________________________________
4. Escreva o nome de um colega que precisa ouvir sobre Cristo __________________.
Cumpra a sua missão falando para ele o que Jesus fez por nós.
Compartilhando com Deus
Peça ajuda de Deus para cumprir a sua missão. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – A Morte de João Batista
Entendendo a História
1. Herodes teve que cumprir sua promessa e mandou um guarda decapitar João Batista. Observe a figura
e encontre os 4 erros.

CERTO

ERRADO

2. João cumpriu sua missão e morreu. Ele foi o primeiro mártir pela causa de Cristo. Muitas pessoas têm
morrido por causa de Cristo. Como é a morte para os filhos de Deus? A Bíblia tem muito a dizer sobre
este assunto, tudo para nos trazer paz. Relacione os versículos com as lições.
seremos arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, para o encontro com
o Senhor nos ares. E assim estaremos
com o Senhor para sempre.1 Ts 4.17

Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a
primeira terra tinham passado; e o mar já não existia. Vi a cidade
santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
B
Apocalipse 21.1-2

Pois da mesma forma como em
Adão todos morrem, em Cristo todos
serão vivificados.
C
1 Coríntios 15.22

Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos
seremos transformados,.. Pois é necessário que aquilo que é
corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se
D
revista de imortalidade. 1 Coríntios 15.51;53

A Depois disso, os que estivermos vivos

E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, com os meus próprios olhos;
eu mesmo, e não outro! Como anseia no meu peito o coração!
E
Jó 19.26-27
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) Um dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
) Deus dará um corpo novo: reformado.
) Todos ressuscitarão como Cristo ressuscitou.
) Depois da morte você continua sendo você mesmo.
) Estaremos com o Senhor para sempre.
) Deus preparou um lugar especial: Nova Jerusalém.

Aplicando em minha vida
3. Siga o caminho e descubra do que Deus não quer
que você tenha medo (Hebreus 2.15). Depois
coloque a palavra que você descobriu na lição que
aprendemos.

LIÇÃO:
Jesus venceu a _________________
para termos vida!
Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por ter vencido a morte e por isso
você não precisa mais ter medo.
( ) Agradeci.

Ele enxugará dos seus olhos toda
lágrima. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou".
F
Apocalipse 21.4

