TOP KIDS
5ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 23 – OS JULGAMENTOS E A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS
Nome:_____________________________________________________
Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: ________________________/______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)
2 – Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. (1João 5:11-12)
SEGUNDA-FEIRA
1. Era noite, Jesus estava com seus discípulos no Getsêmani. Ele viu Judas chegando com
guardas e uma multidão com varas e espadas. Eles foram mandados pelos chefes dos sacerdotes
e líderes religiosos. Leia as falas, complete a cena e depois pinte o desenho. (João 18:4-6)

2. Os soldados queriam ter certeza de quem era Jesus. Então Judas combinou um sinal para
confirmar. Marque a opção correta. Que sinal foi esse? “Aquele que eu saudar com __________

um aperto de mão!”

um beijo!

um abraço!”

3. Os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Pedro pegou a espada e cortou a
orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus disse para Pedro: “Guarde a espada!” Jesus
tocou na orelha do homem e o curou. Circule a imagem que completa a cena abaixo.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por me amar.

TERÇA-FEIRA
1. Os guardas prenderam Jesus e o levaram ao sumo sacerdote Caifás. Ele estava reunido junto
com o Sinédrio, um grupo de líderes religiosos e mestres da lei. Leia as informações e marque
apenas a informação falsa.
( ) Caifás procurava depoimentos contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontrava
nenhum.
( ) Caifás perguntou a Jesus: Você é o Cristo, o Filho do Deus Bendito? Jesus disse: “Eu Sou”.
( ) Caifás se alegrou com a resposta e libertou Jesus.
( ) Os líderes cuspiram em Jesus, vendaram os olhos, deram murros e diziam: “Profetize!”
2. Enquanto Jesus era julgado, Pedro
esperava no pátio. Perguntaram para ele se
era discípulo de Jesus, mas com medo de
morrer, Pedro disse que não conhecia
Jesus. Circule na cena ao lado quantos
galos estão cantando e descubra quantas
vezes Pedro negou Jesus. (Mateus 26:34)
Pedro negou Jesus ________ vezes.
3. Os judeus queriam matar Jesus por um
motivo religioso, mas só os romanos podiam
dar a pena de morte. Por isso, de manhã
cedo, os judeus levaram Jesus ao
governador da Judeia. Circule o nome
desse governador.
PILATOS
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–
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4. Quando Judas soube que Jesus tinha sido condenado, ficou com remorso.
Ele devolveu para os sacerdotes o valor que havia recebido. Jogou o dinheiro
dentro do templo, foi e enforcou-se. Conte quantas moedas de prata tem no
saco e descubra quanto Judas recebeu para trair Jesus. (Mateus 27.3)
Judas recebeu __________________ moedas de prata.
Falando com Deus: Jesus, não quero nunca te negar.
QUARTA-FEIRA
1. Jesus é levado diante de Pilatos, o governador de Judeia. Dessa vez é acusado pelos líderes
religiosos de que estava sendo rebelde contra os romanos, proibindo o pagamento de impostos e
se declarando um rei. Pilatos questionou Jesus. Consulte Lucas 23:3 e complete a resposta de
Jesus.
Você é o rei dos
judeus?

Tu o ________.

2. Pilatos não encontrou motivo para condenar Jesus. Por isso, mandou Jesus até um outro
governador. Siga as setas e descubra o nome desse governador.
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3. Jesus é levado diante de Herodes Antipas, o mesmo que tinha matado João Batista. Leia as
informações e marque V para verdadeiro e F para falso.
(
(
(
(

) Herodes ficou alegre e queria ver Jesus realizar algum milagre.
) Jesus conversou bastante com Herodes, e pediu para não ser condenado.
) Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram de Jesus.
) Herodes mandou condenar Jesus.
Falando com Deus: Jesus, obrigado pelas histórias da Bíblia.

QUINTA-FEIRA
1. Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, que não tinha
motivos para matar Jesus. Por isso falou: “Castigarei e depois o
soltarei.” Depois disso ele deu uma sugestão: Devo libertar um
prisioneiro na Páscoa. Querem que eu solte o ‘rei dos judeus’? Leia
Lucas 23:18 e 21 e pinte os balões com as respostas do povo.
Solta-nos Barrabás!

Liberte Jesus!
Ele é inocente.
Crucifica-o!
Crucifica-o!

2. Pilatos disse mais uma vez: “Vou castigá-lo e depois soltá-lo.” Mas os judeus disseram: “Se
deixar esse homem livre, não é amigo de César.” Pilatos ficou com medo. A multidão gritava muito
alto para crucificar Jesus. Então Pilatos fez algo para se declarar inocente. O que ele fez? Observe
e marque X na resposta certa. (Mateus 27.24)

3. Ao longo do seu julgamento, Jesus não se defendeu, não entrou em pânico. Nada de raiva nem
pedido por clemência. Nenhuma pessoa estava tirando a vida de Jesus. Ele estava dando sua vida
por nós. Decifre o código e complete João 10:17-18a
A D M O U
   ♕ ♫
Por isso é que meu Pai me _____ _____ _____, por que dou a minha vida
para retomá-la.







Ninguém a tira de mim, mas eu _____ _____ _____ por minha espontânea vontade.



♕

♫

4. Os soldados romanos levaram Jesus ao Pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Eles
maltrataram Jesus de muitas formas. Para cada informação circule a palavra correta.
Tiraram as suas vestes e puseram nele um manto (vermelho / branco).
Fizeram uma coroa de (ouro / espinhos) e colocaram em sua cabeça.

Puseram uma (vara / espada) em sua mão direita.
Ajoelharam-se diante dele e (saudavam / zombavam): Salve, rei dos judeus!
Cuspiram nele e (batiam-lhe / abraçavam-lhe) com a vara na sua cabeça.
Falando com Deus: Jesus, obrigado por dar a sua vida para me salvar.
SEXTA-FEIRA
1. Jesus é levado para ser crucificado no Gólgota. Leia as informações e complete com as palavras do
quadro.
F. ARREPENDEU - E. LADRÕES - D. REI - C. DIVIDIDAS - B. VINHO - A. SIMÃO
A. Jesus estava cansado e não conseguiu levar a cruz. Então um homem chamado ___________ a
carregou.
B. Ofereceram a Jesus _________ e fel para aliviar a dor, mas ele decidiu sofrer totalmente
consciente.
C. Suas vestes foram _______________ e sorteadas entre os soldados.
D. Pilatos mandou escrever uma placa: JESUS DE NAZARÉ, ________ DOS JUDEUS.
E. Dois ____________ foram crucificados com Jesus.
F. Um dos ladrões se _______________ e Jesus prometeu que ele estaria no Paraíso.
2. As pessoas zombaram dele dizendo: “Se você é filho de Deus, salve-se a si mesmo. Desça da
cruz.” Antes de morrer, Jesus falou algumas coisas
“Deus meu, Deus meu, por que me
importantes. Leia as referências nos parênteses e complete
______________________________?”
o que Jesus falou com as palavras do quadro abaixo.
(Mateus 27:46)

ENTREGO
DESAMPARASTE
CONSUMADO

Jesus se separou de Deus para tomar
nossos pecados.

“Está _______________!”
(João 19:30)

“Pai, nas tuas mãos
__________________ o meu espírito”
(Lucas 23:46)

Jesus cumpriu sua missão até o
fim.

Jesus confiou no Pai.

3. Depois de falar essas coisas, Jesus morreu. Sua morte foi acompanhada por eventos
miraculosos. Vamos aprender? Ligue as imagens as informações corretas.

Ao meio-dia a terra
escureceu e ficou
escura por 3 horas.

O véu do Templo se
rasgou.

Houve um terremoto

Sepulcros abriram e
corpos de pessoas
crentes foram
ressuscitados

4. Por que Jesus teve que morrer? Leia os versículos e complete com as vogais as palavras que
estão faltando.
Porque o salário do pecado é a M ___ R T ___. (Romanos 6:23)
Sem derramamento de S___ N G ___ ___ não há perdão. (Hebreus 9:22)
Falando com Deus: Jesus, obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados.

Mas aquela cruz
não era o fim da
história!

