TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 21 – SINAIS DA VINDA / AS DEZ VIRGENS / OS TALENTOS

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar (Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do homem. (Mateus 24:27)
2 – Pois em breve, muito em breve "Aquele que vem virá, e não demorará”. (Hebreus 10:37)
3 – Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor! (Jeremias 48:10a)
4 – Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. (Mateus 24:42)

SEGUNDA-FEIRA – Sinais da vinda: Parte 1
Entendendo a História
1. Certo dia os discípulos estavam admirando a beleza do templo e aproximaram-se de Jesus para lhe
mostrar a construção. Foi então que Jesus aproveitou a oportunidade para falar de alguns sinais da sua
volta. Ele se virou para eles e disse algo que os deixou intrigados. Risque as letras X, Y e Z do quadro
abaixo para descobrir o que Jesus disse.

Resposta: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
2. Sentados no monte das Oliveiras, os discípulos sem entender o que Jesus havia dito lhe perguntaram
quando essas coisas iriam acontecer e quais seriam os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Foi após
essa pergunta que Jesus pregou seu último sermão aqui na terra. Com base no que Jesus falou desvende
os sinais do fim dos tempos ligue-os às imagens que representam esses sinais.

A

Desembaralhe a frase abaixo
LAFSSO RPOAETFS E
ALOFSS RCSTIOS

________________________________________
________________________________________

B

C

Haverá fome e terremotos em vários
lugares. Mateus 24.5

Troque os símbolos pelas letras

Pois muitos virão em
meu nome dizendo
“Eu sou Cristo”.
Mateus 24.11

Complete com as vogais que faltam

F ___ M ___

E

T ___ R R ___ M ___ T ___ S

Vocês ouvirão falar
de guerras e
rumores de guerra,
mas não tenham
medo.
Mateus 24.6

3. Deus é maravilhoso! Com esse sermão ele nos deixou uma lição importantíssima. Marque com um X na
lição de hoje.
( ) Deus nunca esconde de nós o seu plano e por
isso devemos estar preparados para a volta de
Jesus a qualquer momento.

( ) Jesus nunca deixa claro o que ele
quer e jamais revela sua vontade.

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por ele sempre deixar claro qual é a sua vontade para nossa vida. ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – Sinais da Vinda: Parte 2
Entendendo a História
1. Jesus nos deixou vários sinais para mostrar que o fim está próximo e que devemos estar prontos. Para
desvendar as palavras chaves que nos indicam alguns dos sinais que antecederão a sua vinda, leia as
sentenças abaixo e em seguida desembaralhe as palavras que estão em destaque.
a. Então eles os entregarão para serem perseguidos e
condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as
nações por minha causa (Mateus 24.9).
b. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e
odiarão uns aos outros (Mateus 24.10). Devido ao aumento
da maldade, o amor de muitos esfriará (Mateus 24.12).
c. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se
mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do
homem (Mateus 24.27).
d. Antes do dilúvio o povo levava a vida normal, comia,
bebia, casava, até que veio o dilúvio que levou a todos.
(Mateus 24.37-39).

GUIÇÃOSEPER

Sinal: _________________________.

O MORA ED TOSMUI FRIASRERÁ

Sinal: _________________________.

DOSTO REVÃO SUSJE

Sinal: _________________________.

RÁSE CMOO NOS ASDI DE NOÉ)

Sinal: _________________________.

2. Jesus nos relatou vários sinais que aconteceriam antes da sua vinda para alertar seus filhos e assim não
serem pegos de surpresa, mas prontos, esperando por ele. Sobre os sinais e a vinda de Jesus marque um
X nas afirmações corretas.
(
(
(
(

) Jesus deixou sinais para que seus filhos não sejam pegos de surpresa na sua vinda.
) O fim significa que Jesus está vindo nos buscar para vivermos eternamente com ele.
) A Bíblia fala o dia que Jesus voltará, os sinais indicarão a data, basta apenas ficar atento.
) A Bíblia não fala o dia e nem a hora, fala apenas sobre os sinais que antecederão a vinda de Jesus.

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus pela segunda vinda de Jesus, que nos levará para morar
eternamente com ele no céu. ( ) Eu agradeci.

QUARTA-FEIRA – As dez virgens
Entendendo a História
1. Depois de falar sobre os sinais da sua vinda, Jesus conta uma parábola para nos mostrar a importância
de estarmos preparados para o dia em que ele voltará. Abaixo, numere na sequência correta a narrativa da
história à sua imagem. Dica: Mateus 25.1-13.

Ao saírem, o noivo
chegou, as cinco que
estavam preparadas para
esse momento entraram
para o banquete nupcial e
a porta foi fechada.

Cinco delas eram
prudentes as outras
cinco eram
insensatas. O noivo
demorou e elas
caíram no sono.

O Reino dos céus é
como dez moças que
pegaram as suas
lamparinas e saíram
para se encontrar com
o noivo.

Quando as cinco
imprudentes voltaram,
a porta estava fechada,
elas bateram, mas o
noivo disse
que não as
conhecia.

À meia-noite alguém
gritou que o noivo estava
chegando, mas as cinco
que não haviam levado
óleo correram pra comprar
porque suas lamparinas
haviam se apagado.

2. Jesus nos ensina algo muito importante com essa parábola. De acordo com as horas marcadas nos
relógios, descubra o que aprendemos e leia a resposta em voz alta. Siga o exemplo.

P R E __ ___ __ ___ ___ __ ___
__ ___ ___ __ ___
15h 17h 5h 3h 9h 18h 1h 12h 14h 18h
5h 18h 19h 1h 17h
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ __ ___ __
___
15h 17h 14h 13h 19h 14h 18h
15h 1h 17h 1h
1h
___ __ ___ __ __
__ __
___ __ ___ ___ ___
21h 9h 13h 4h 1h
4h 5h
10h 5h 18h 20h 18h

3. Jesus finaliza essa parábola dizendo que nós temos que estar sempre prontos, porque não sabemos
nem o dia nem a hora em que ele voltará. Você está preparado? Marque X na sua avaliação pessoal.
Estou bem!

Situação

Preciso
melhorar!

Estou mal!

Passo mais tempo na TV do que
fazendo meditação.
Procuro obedecer a meus pais
sempre de primeira.
Na escola, busco dar bom exemplo.
Não deixo meus versículos para
serem decorados na última hora.
Compartilhando com Deus: Diga para Deus que você quer estar preparado para quando ele voltar e que
você quer melhorar nas situações acima em que não está muito bem. ( ) Eu falei.

QUINTA-FEIRA – Os Talentos: Parte 1
Entendendo a História
1. Jesus continuou ensinando sobre estarmos prontos e sobre o Reino dos Céus com mais uma parábola.
Nesta ele contou sobre três servos que receberam uma parte dos bens do seu senhor. Leia as passagens
em destaque e complete o quadro abaixo com as informações que estão faltando para relembrar os
detalhes dessa história.
Servo 1

Servo 2

Servo 3

Quantos talentos
recebeu? Mt 25:15
O que fez com o talento
recebido? Mt 25:16-18
2. O talento pertencia ao senhor e não aos servos e como responsáveis pelo talento, eles deveriam usá-lo
para o interesse do seu senhor e não para benefício próprio. Você sabe o que é um talento? Substitua os
símbolos pelas letras e descubra!

A E I O U
4 3 1 0 Ω

3 tΩd0 4qΩ1l0 qΩ3 p3rt3nc3 40 S3nh0r 3 qΩ3 f01 c0nf14d0 4 n0s p4r4
4dm1n1str4rm0s, c0m0 m0rd0m0s d3 D3Ωs. P0r 1ss0, 3ss3s n0ss0s
t4l3nt0s d3v3m s3r Ωs4d0s p4r4 4 gl0ri4 d3 D3Ωs.

Resposta___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
3. Agora que você já sabe o que são talentos e como devemos usá-los, complete a tabela escrevendo dois
talentos que Deus lhe deu e como você pode usá-los para a glória de Deus. Siga o exemplo.
Talento
Inteligência

Como posso usá-lo para a glória de Deus?
Ajudando meu colega da escola que tem mais dificuldade que eu.

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor me ensina a usar os talentos que tu me deste para a tua
glória!” ( ) Orei.

SEXTA-FEIRA – Os Talentos: Parte 2
Entendendo a História
1. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com cada um deles.
Ligue os personagens às suas falas.
Servo que recebeu um talento

“Eu sabia que o senhor é um
homem severo, que colhe onde
não plantou e junta onde não
semeou. Por isso, tive medo,
saí e escondi o seu talento no
chão. Veja, aqui está o que
pertence ao senhor”.

Senhor dos servos

“Muito bem, servo
bom e fiel! Você foi
fiel no pouco, eu o
porei sobre o muito.
Venha e participe da
alegria do seu
senhor!”

Servo que recebeu 2 talentos

“Servo mau e
negligente! Você sabia
que colho onde não
plantei e junto onde não
semeei? Então você
devia ter investido aquilo
que lhe dei”.

Servo que recebeu 5 talentos

“O senhor
me confiou
dois
talentos;
veja, eu
ganhei mais
dois”.

“O senhor me
confiou cinco
talentos;
veja, eu
ganhei mais
cinco”.

2. Para entender qual foi o grande erro do servo que recebeu um talento, monte a frase conforme o
exemplo, colocando as cores na ordem correta de acordo com o seu significado em inglês.
1 Red

2 Blue

Verde (Green)
Ele recebeu uma quantidade
Vermelho (Red)
Esse homem não recebeu

3 Orange

4 Green

5 Pink

6 Brown

7 Yellow

8 Black

Rosa (Pink)
conforme sua capacidade de
administrar.

Marrom (Brown)
Ele não fez o mínimo e
nem sequer

Preto (Black)

Amarelo (Yellow)
tentou cumprir a tarefa dada
por seu senhor.

Azul (Blue)

Laranja (Orange)

uma missão

que não podia cumprir.

Ele foi medroso e preguiçoso.

Esse homem não recebeu _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
3. Quando não fazemos o nosso trabalho como Deus manda, quando somos preguiçosos, negligentes com a
obra dele, ele tira de nós essa oportunidade, esse privilégio, e dá a outro que esteja fazendo o seu trabalho com
dedicação. Agora, complete o versículo abaixo e descubra como esta parábola terminou.
"Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem ___________. Pois a quem tem, ___________ será
dado, e terá em ____________ quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será
___________. E lancem fora o servo ____________, nas trevas, onde haverá ___________ e
___________ de dentes ". (Mateus 25:28-30)

Nós não trabalhamos para receber a salvação, mas trabalhamos porque recebemos a salvação. O
nosso Senhor vai voltar e vai acertar as contas conosco da maneira que administramos seus
talentos. Não sabemos quando, mas sabemos pelos sinais de que será logo, portanto, temos que
estar prontos e estar trabalhando quando Jesus voltar.
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor obrigado por meus talentos. Me ajuda a usá-los para ti.
Quero estar trabalhando quando o Senhor voltar”. ( ) Orei.

