TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 19 – DEZ LEPROSOS / SERVO IMPIEDOSO / CEGO DE NASCENÇA
Nome: ________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
(1 Coríntios 10:31)
2 – Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo
Jesus. (1Tessalonicenses 5:18)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus estava a
caminho de Jerusalém.
Ao entrar num
povoado, dez leprosos
gritaram bem alto:
“Jesus, Mestre, tem
piedade de nós!” Jesus
mandou que eles
fossem até o
sacerdote. No meio do
caminho, eles
perceberam que
estavam curados! Um
deles viu que estava
curado e voltou para
agradecer. Siga o
labirinto e descubra
quem foi.
Agora marque X na resposta certa:
Este homem era: ( ) Judeu.
( ) Samaritano.
2. Vamos aprender as características de uma pessoa grata e de uma pessoa ingrata. Leia as
informações e ligue corretamente.
PESSOA GRATA ♥
Agradece em
todas as
circunstâncias. ♥

Não procura saber
quem Deus usou para
beneficiá-lo; acha que
alguém foi generoso
porque devia. ♣

PESSOA INGRATA ♣

Quando recebe ato
generoso de alguém,
reconhece que o favor
é de Deus. ♥

Só abre a boca
para pedir e
para reclamar;
só vê defeito. ♣

Não reconhece
que por trás do ato
generoso existe a
mão de Deus. ♣

Esforça-se para
agradecer a quem
Deus usou como
instrumento para
beneficiá-lo. ♥

3. Dos dez leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Ele era samaritano!
Assim como aquele samaritano, devemos sempre ser gratos a Deus por todas as coisas. Desenhe
um rosto feliz para a criança grata e um rosto triste para a criança ingrata.

Falando com Deus: Deus, eu quero ser uma criança grata.
TERÇA-FEIRA
1. Um dia, Pedro perguntou para Jesus: “Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão
quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?” O que Jesus respondeu para Pedro? Complete os
quadros com os números que faltam. Se precisar leia Mateus 18:22.

2. Para os discípulos entenderem, Jesus contou uma parábola: “O Reino dos céus é como um rei
que queria acertar as contas com seus servos. Um deles devia dez mil talentos, mas não tinha
como pagar. Por isso, se humilhou diante do rei. O rei teve misericórdia dele e perdoou sua dívida.”
Encontre cinco erros na figura abaixo.

CERTA

ERRADA

3. Quando aquele servo saiu, encontrou um conservo que
devia só cem denários. Ele agarrou o seu conservo e
começou a sufocá-lo. Leia Mateus 18:28 e complete o que
o servo falou.
____________ o que me deve!

Aquele servo não agiu com misericórdia como o rei tinha feito com ele.
O que será que vai acontecer com ele? Vamos descobrir amanhã!
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter misericórdia das pessoas.

QUARTA-FEIRA
1. Quando o rei soube que o servo que ele havia perdoado não
tinha perdoado seu conservo, mandou chamá-lo e depois o
entregou aos torturadores. Preencha a palavra certa e complete a
fala do rei.
Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me
implorou. Você não deveria ter tido ___________________ do
seu conservo como eu tive de você? Mateus 18:33

PACIÊNCIA
BONDADE
MISERICÓRDIA

2. Todos nós nascemos pecadores, por isso a nossa dívida é muito grande. Jesus pagou essa
dívida por nós e para isso ele precisou morrer na cruz. Complete a frase com as letras que faltam e
descubra o que é perdão.
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3. Deus quer que você perdoe as pessoas. Em Colossenses 3:13 ele nos diz: “Perdoem como o
Senhor lhes perdoou.” Coloque as iniciais de cada figura nos quadrinhos e descubra por que você
deve perdoar as pessoas.
Posso perdoar porque Deus já me ______________________ muito.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por perdoar meus pecados.
QUINTA-FEIRA
1. Certa vez, Jesus caminhava com seus discípulos quando viram um cego de nascença. Os
discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Leia João 9:2-3 e complete a pergunta dos discípulos e
a resposta de Jesus.
Mestre, quem pecou: este homem ou seus pais,
para que ele nascesse _______________?

Nem ele e nem seus pais pecaram. Isto aconteceu para que a
______________ de Deus se manifestasse na vida dele.

Deus usou a doença daquele homem para glorificar o seu nome! Deus também usa nossas
dificuldades para sua glória!

2. Jesus curou esse homem cego fazendo uma mistura com duas coisas. Depois da mistura pronta,
passou nos olhos do homem e disse para ir lavar no tanque de Siloé. Circule o que Jesus usou
para curar o cego. Se precisar leia João 9:6.

TERRA

AREIA

REMÉDIO

SALIVA

3. Um milagre incrível aconteceu! O homem foi, lavou seus olhos e voltou
com a visão perfeita. Marque apenas a informação errada.
( ) Assim como Deus formou o homem do pó da terra, desse mesmo pó
Jesus curou o cego.
( ) Jesus fez uma mágica e curou o cego.
( ) O toque de Jesus mudou a vida daquele homem.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser usado para sua glória.
SEXTA-FEIRA
1. Os fariseus não queriam acreditar que o homem era cego de nascença. Coloque as cenas na
ordem que aconteceram.

A - Eles mandaram chamar o homem e começaram a interrogá-lo.
B - Depois mandaram chamar seus pais.
C - O homem curado falou para os fariseus que Deus ouve quem pratica a sua vontade. Por isso,
os fariseus o expulsaram.
2. Mais tarde, Jesus encontrou com aquele homem. Eles tiveram uma conversa muito importante.
Leia João 9:35-39 complete o diálogo. Na fala de Jesus coloque a palavra VOCÊ. Na fala do
homem curado coloque a palavra SENHOR.
_________ crê no

Quem é ele, __________,

Filho do homem?

para que eu nele creia?

________ já o tem visto.
É aquele que fala com

___________, eu creio.

_________.

3. Jesus mostrou que existe um outro tipo de cegueira. O cego
de nascença não enxergava, mas Jesus o curou e Deus foi
glorificado. Os fariseus enxergavam, mas estavam cegos para a
obra de Deus. Decifre o código abaixo
e escreva como se chama esse outro
tipo de cegueira.
Resposta: Cegueira _____________________________
Falando com Deus: Senhor, eu quero entender as verdades da Bíblia.

