TOP KIDS
5ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 13 – CURA DA FILHA DE JAIRO / A MULTIPLICAÇÃO DE PÃES E PEIXES
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor/Contato: ___________________/___________________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – "Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço
estendido. Nada é difícil demais para ti.” (Jeremias 32:17)
2 – “O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” (Provérbios 11:25)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus estava à beira do mar da Galileia e
uma multidão se reunia ao seu redor. De
repente apareceu um homem importante,
seu nome era Jairo, dirigente da sinagoga.
Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com
insistência que fosse até a sua casa, porque
a sua filha única de doze anos estava
morrendo. Ajude Jairo chegar até Jesus.
Tudo o que acontece em sua vida,
seja bom ou ruim, busque sempre a
Jesus.

2. Jesus e Jairo foram em direção a casa. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava
de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia doze anos que estava com uma doença.
Nenhum médico havia conseguido curá-la. Circule a figura que indica qual era a doença dessa mulher.
(Lucas 8:43)

Ela era cega.

Ela perdia sangue
sem parar.

Ela era leprosa.

3. Vamos aprender mais. Leia as frases e marque apenas as informações verdadeiras.
( ) Para Jesus todas as pessoas são importantes.
( ) Jesus se importa apenas com algumas pessoas.
( ) Seja qual for a cor de sua pele, se é rico ou pobre, se está doente ou com saúde, Jesus sempre vai
amar você.
Falando com Deus: Jesus, obrigado por me amar.
.
TERÇA-FEIRA
1. A mulher ouviu falar de Jesus, mas ela tinha uma multidão que a impedia de chegar nele. Com
muito esforço ela conseguiu abrir um espaço e tocar na roupa de Jesus. Pinte a mulher que
conseguiu tocar em Jesus.

O que aconteceu quando a mulher tocou em Jesus?
(Lucas 8:44)
( ) Ela foi curada da doença imediatamente.
( ) Ela começou a chorar porque não foi curada.

2. Em seguida, Jesus falou: “Quem tocou em mim?” Pedro disse: “Mestre, a multidão se aglomera
e te comprime.” Jesus fez a pergunta porque sentiu um toque diferente daquela
mulher, um toque de fé. Leia Lucas 8:46 e complete a fala de Jesus.
Alguém ______________ em mim;
eu sei que de mim saiu ____________.

3. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, caiu de joelhos diante dele e contou tudo,
dizendo que foi curada na hora. Jesus não só curou a sua doença física,
mas curou seus pecados. Leia Lucas 8:48 e cubra o traçado da frase que
mostra o que Jesus falou para mulher.
Filha siga-me, porque os seus pecados estão perdoados.
Filha vá contar a todos que você me tocou.
Filha a sua fé a curou! Vá em paz.

Falando com Deus: Jesus, quero sempre ter fé em ti.
QUARTA-FEIRA
1. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um homem da casa de Jairo e disse: Sua
filha morreu, não incomode mais o mestre! Quando Jesus ouviu isso, disse: “Não tenha medo,
apenas confie em mim”. Leia as informações e marque apenas a informação falsa.
(
(
(
(

) Jesus não tem poder para fazer o impossível.
) Jesus tem um plano para tudo, mesmo quando me parece impossível.
) Quando aparecer um problema, não tenha medo confie em Jesus.
) Fazer o impossível é uma atividade diária para Deus.

2. Quando chegaram na casa de Jairo, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com
choro e muita lamentação. Ele entrou e falou ao povo. Circule as palavras certas da fala de Jesus.
Se precisar leia Marcos 5:39.
Por que todo este alvoroço e (risos / lamento)?
A criança não está morta, mas (dorme / descansa).

Qual foi a reação da multidão?
( ) Acreditaram em Jesus.
( ) Riram de Jesus com zombaria.

3. Jesus mandou todos saírem, e tomando o pai e a mãe da criança e seus três discípulos, Pedro,
Tiago e João, entrou no quarto onde ela estava deitada. Segurando a menina pela mão, Ele disse:
"Levante-se menina!". Você sabe o que aconteceu? Faça X na resposta certa.

A menina se
levantou
imediatamente.

A menina
continuou morta.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por fazer o impossível.
QUINTA-FEIRA
1. Jesus retirou-se com os discípulos de barco para a cidade de Betsaida. As pessoas ficaram
sabendo e seguiram Jesus a pé e chegaram primeiro à cidade. Quando Jesus viu aquelas
pessoas, teve compaixão delas. Vamos aprender o que é compaixão? Coloque as palavras na
ordem certa de acordo com o sentido da seta.
a necessidade

e ajudar

Ver

do outro

____________ _____________________ _______________ __________________
2. Jesus viu que aquelas pessoas estavam precisando de algo. Por isso, subiu ao monte e
começou a ensiná-las.
No fim da tarde, Jesus viu que uma grande
multidão tinha se aproximado. A Bíblia diz
quantos homens havia, sem contar mulheres e
crianças. Você sabe quantos eram? Pinte as
figuras que têm pontinhos e descubra. Depois
complete a frase abaixo.
Eram cerca de __________ homens.
3. Jesus disse a Filipe: “Onde compraremos pão para esse povo comer?” Jesus já sabia o que ia
fazer, mas queria testar Filipe. Que resposta Filipe deu para Jesus? Complete as frases do balão
com as palavras do quadro. Se precisar, leia João 6:7.
_______________ denários não comprariam ________
suficiente para que cada um _____________ um pedaço!
COMESSE

-

DUZENTOS -

PÃO

4. Jesus poderia ter enviado as pessoas para suas cidades, mas ele não ignora nossas
necessidades. Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Observe as situações abaixo
e veja como Jesus se importa com você. Depois, pinte as imagens.
Jesus se importa com tudo que você faz na sua vida. Ele se importa com....

seus estudos

sua saúde

sua vida espiritual

Falando com Deus: Jesus, obrigado por se preocupar comigo.
SEXTA-FEIRA
1. Jesus disse para os discípulos: Deem
vocês algo para essas pessoas comerem.
André falou que tinha um rapaz com comida.
Que alimentos aquele menino tinha?
Desenhe a resposta dentro do cestinho. Se
precisar leia João 6:8.

2. André e os discípulos achavam que aquele
pouco não poderia alimentar a multidão. Eles precisavam aprender uma lição muito importante.
Risque todas as letras Y na frase abaixo. E descubra que lição foi essa.
O QYUE EU TEYNHO PAYREYCE PYOUYCO, MAS JYESUYS POYDE UYSAR GRAYNDEYMENYTE.

___________________________________________________________________________________

3. Jesus mandou o povo sentar sobre a grama em grupos de cinquenta e de cem. Depois, ele fez
um grande milagre! Como será que isso aconteceu? Leia Lucas 9:14-16 e coloque as cenas na
ordem correta.

4. Jesus disse para os discípulos
juntarem os pedaços que sobraram.
Nada podia ser desperdiçado. Eles
encheram 12 cestos. Depois da
multiplicação dos pães e peixes, as
pessoas começaram a dizer que
Jesus era um Profeta. Elas queriam
proclamá-lo rei a força. Jesus saiu do
meio da multidão, porque sabia que
não era a hora de ser reconhecido
como rei. Encontre Jesus saindo da
multidão e circule-o.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a não desperdiçar o que tenho.

