MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 16 – OS PERDIDOS: OVELHA, MOEDA E FILHO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)
2 – [Jesus afirmou]: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem;
assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.” (João
10:14-15)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus estava reunido com os publicanos e os pecadores. Vamos aprender mais sobre essas
pessoas. Leia as palavras no quadro, depois ligue corretamente conforme os símbolos.
Pecadores eram pessoas
que não obedeciam a Lei da
mesma forma que os
fariseus obedeciam.
Publicanos eram os judeus
cobradores de impostos.

2. Essas pessoas não eram bem vistas entre os fariseus. Mesmo assim, Jesus se reunia com elas.
Ele nos mostra algo muito importante. Decifre o código e descubra o que é.

Jesus

A C

I

E M T

16 24

8

25

4

17

__ __ __ e __ __ __ __ __ __ todas as pessoas.
16

4

16

16 24 25

8

17 16

3. Os mestres da Lei não gostavam de ver Jesus com essas pessoas. Pinte as letras na imagem
abaixo e descubra o porquê.
Eles achavam que...

Falando com Deus: Deus, me ajuda a amar o próximo como o Senhor me ama.
TERÇA-FEIRA
1. Jesus contou uma parábola sobre um pastor e suas cem ovelhas. Coloque as imagens na ordem
certa.
“Certo dia, ao contar suas ovelhas, o pastor percebeu que uma havia se perdido. Então, ele
partiu em busca da sua ovelha perdida até encontrá-la.”

2. Ao encontrar a ovelha, colocou-a nos ombros e foi para casa. Pinte a cena que mostra o que o
pastor fez.

3. Assim como aquele pastor deu uma festa para comemorar, há muita alegria no céu quando uma
pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos como a ovelha
perdida. Complete João 10:11 com as palavras do quadro.

∞ VIDA

–

α OVELHAS

– ► PASTOR

Eu sou o bom ►_______________. O bom pastor dá a sua ∞ ___________
pelas α _______________.
Falando com Deus: Obrigado Jesus, por cuidar de mim como um pastor cuida de suas ovelhas.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus contou mais uma parábola.
“Uma mulher perdeu uma moeda. Ela parou tudo
que estava fazendo para procurar a moeda
perdida.”
Ela fez isso porque aquela moeda
era muito importante.
Ajude a mulher a encontrar a sua moeda.

2. Todas as pessoas têm o mesmo valor para o
Senhor, não importa quantas “moedas” ele já tem, ele
ainda quer você. Vamos aprender a lição que essa
história nos ensina.
JESUS

PRECIOSA

ENTREGOU

Nossa vida é

____________________ para Deus. Por amor Deus

por nós o que ele tinha de mais preciso: Seu Filho

_______________

_____________.

3. Depois de muito procurar, a mulher achou sua moeda perdida! O que ela fez? Faça um círculo
na reposta certa.

A mulher reuniu suas amigas e os
vizinhos para se alegrarem com ela.

A mulher comemorou sozinha, com
medo de perder novamente sua moeda.

Falando com Deus: Deus, obrigado por me valorizar tanto!
QUINTA-FEIRA
1. Jesus continuou ensinando, e dessa vez falou sobre uma família. Ele disse: “Um homem tinha
dois filhos” Observe as cenas com atenção e marque a resposta certa. Se precisar, leia Lucas
15:13-14.

O filho mais novo pediu sua parte na herança e...
( ) ficou na casa do pai.
( ) foi embora para uma região distante.

Ele fez novos amigos e...
(
(

) gastou todo o seu dinheiro.
) guardou o dinheiro para não gastar.

2. Com o passar do tempo o dinheiro acabou e os amigos se foram. Houve uma grande seca em
toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Mesmo assim, o filho não voltou para a
casa do pai. Ele conseguiu um emprego para cuidar de animais. Faça X nos animais errados.

3. O pai desta história representa Deus e o filho somos nós. Quando decidimos ficar longe de Deus
nossa vida vira uma bagunça. Circule as atitudes que nos deixam sempre perto de Deus.

Orar com o coração
agradecido.

Estudar a Bíblia para
aprender mais sobre Deus.

Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre estar perto de ti.

Ser obediente e ajudar
as pessoas.

SEXTA-FEIRA
1. Naquele momento, o filho
perdido percebeu que os porcos
tinham mais valor que ele. Então
lembrou que na casa de seu pai a
comida sobrava e todos comiam
bastante. Ele decidiu voltar para
casa e pedir perdão.
Ajude o filho a voltar para o seu pai.

2. O filho chegou na casa de seu pai. Coloque em ordem a história conforme os fatos foram
acontecendo.

Nós somos como esse filho. Quando voltamos para Deus ele nos recebe.
3. O filho mais velho estava trabalhando quando seu irmão voltou. Quando
ele viu a festa para o irmão que havia desperdiçado tudo, ficou irado e não
quis entrar. Mas seu pai falou algo muito importante para ele. Leia Lucas
15.32 e complete a conversa circulando a palavra correta.

Nós tínhamos que celebrar / chorar a volta deste seu irmão
e alegrar-nos, porque ele estava morto / vivo e voltou à
vida, estava perdido e foi enterrado / achado .

4. Deus nos mostra algo nas três parábolas. Complete as lições com a vogal E. Depois leia bem
alto. ( ) Eu li.

● HÁ GRAND__ AL__GRIA NO C__U QUANDO UM P__RDIDO __ ACHADO.
● S__M

CRISTO

__STOU

P__RDIDO

__M

Falando com Deus: Deus, obrigado por me amar e aceitar.

M__US

P__CADOS.

