TOP KIDS
5ª SEMANA

MEDITAÇÃO – KIDS 4

SEMANA 23 – OS JULGAMENTOS E A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: ____________________ /______________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.
(1 João 5:11-12)
3 - Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. (1 Timóteo 2:5)
4 - Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a
vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. (Hebreus 12:2)

SEGUNDA-FEIRA – Jesus é preso
Entendendo a História
1. Era noite, Jesus estava com os discípulos no Getsêmani. Depois de falar muito com o Pai, Jesus estava
pronto para seguir e cumprir sua missão. Para entender como conseguiram achar Jesus e prendê-lo, leia
os versículos indicados e marque a resposta correta.
a. Qual foi o discípulo que traiu Jesus e qual o
sinal que ele combinou com os homens que iriam
prendê-lo? (Mateus 26:48-49)

( ) Pedro, negando três vezes Jesus.
( ) João, apontando o dedo para Jesus.
( ) Judas, saudando Jesus com um beijo.

b. Qual discípulo usou a espada para defender
Jesus e qual o nome do servo do sumo sacerdote
que ele atingiu? (João 18:10)

( ) Pedro, ele cortou a orelha de Malco.
( ) Tiago, ele cortou a orelha de Aristarco.
( ) João, ele cortou a orelha de Glauco.

2. Sobre a noite em que Jesus foi preso, responda V para Verdadeiro ou F para Falso.
( ) Jesus podia curar a orelha de Malco, mas não o fez porque achou melhor ele aprender uma lição.
( ) Jesus deixou claro que ninguém estava tirando sua vida, mas ele estava dando-a porque queria.
( ) Jesus só não fugiu na hora que foi preso porque não conseguiu.
( ) Todos os discípulos ficaram lá e lutaram por Jesus.
( ) Os discípulos fugiram com medo de também serem presos.
3. Jesus foi julgado em duas etapas: julgamento judaico e romano. Em ambos, as leis foram descumpridas
e a condenação de Jesus foi baseada em mentiras. A morte de Jesus foi a maior injustiça na história do
mundo. Por que, então, Jesus foi condenado a morte? Para descobrir a resposta, leia os versículos e em
seguida responda a pergunta. Romanos 3:23 Romanos 6:23 Romanos 5:8 1 João 2:2
Agora responda: Por que Jesus teve que morrer? _________________________________________
__________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor Jesus, muito obrigado por me amar a ponto de entregar
sua vida por mim”. ( ) Agradeci.

TERÇA-FEIRA – O Julgamento Judaico
Entendendo a História
1. O julgamento judaico começou minutos depois de Jesus ser preso no jardim e como vimos
esse julgamento não seguiu as leis como deveria. Agora você será um detetive e sua tarefa
será descobrir detalhes do julgamento de Jesus que o tornaram ilegal, pois não seguiu as
leis judaicas. Siga as instruções presentes no quadro abaixo e responda conforme se pede.
Horário que
começaram as
audiências
( ) De dia
( ) De madrugada
João 18.28

Primeira pessoa a
interrogar Jesus

Nome do dono da casa onde
aconteceram as audiências

O sumo sacerdote
perguntou acerca de:

Nome:
________________

Casa de:
__________________
Palácio onde morava toda
a família dos sacerdotes,
como se fosse uma vila

( ) Seus discípulos e
seus ensinamentos.

João 18.12-13

Mateus 26.57

Conclusão do primeiro
julgamento
Anás enviou Jesus a
quem de mãos
amarradas?

( ) Sua infância e seus
___________________
parentes.
João 18.19

João 18.24

De acordo com a lei judaica os procedimentos de julgamento deveriam acontecer durante o dia. O de
Jesus foi de madrugada.
Conclusão: ( ) O julgamento foi legal.
( ) O julgamento foi ilegal.
2. E a investigação continua. Leia Mateus 26.57-59 e pinte os retângulos que contém as pessoas que
estavam presentes no julgamento de Jesus perante o sumo sacerdote Caifás.
CAIFÁS

OS DISCIPULOS

OS MESTRES DA LEI

OS LIDERES RELIGIOSOS

O POVO

A FAMÍLIA DE JESUS

OS MEMBROS DO SINÉDRIO

OS CHEFES DOS SACERDOTES

O Sinédrio, composto de 70
membros (juízes). Era um
“STJ” - Supremo Tribunal
Judaico para julgar as
causas dos judeus. O sumo
sacerdote era o presidente.

3. No julgamento de Jesus perante Caifás, os que estavam ali presentes, procuravam provas para
incriminar Jesus, porém não conseguiram encontrar nada. Então muitos começaram a testemunhar
falsamente. Continue a investigação fazendo o que se pede abaixo.
a. Vamos analisar os fatos. Leia as referências para saber o que Jesus falou, depois faça um “X” no que a
testemunha falsa disse.
João 2.19 “Destruam este templo, e eu o levantarei
em três dias.”

Mateus 26.60-61 “Sou capaz de destruir o
santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias.”

De acordo com a lei judaica os julgamentos deveriam ser em público e ter um prazo de dois dias para
dar oportunidade de defesa, mas o de Jesus foi em particular e aconteceu em menos de 24 horas.
b. Depois de ouvir as testemunhas, Caifás perguntou de Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Lemos
em Marcos 14:62 que Jesus respondeu da mesma forma que Deus respondeu a Moisés em Êxodo 3.14.
Marque as alternativas falsas.
( ) Quando Jesus respondeu os fariseus entenderam que ele estava dizendo: Eu Sou Deus.
( ) Caifás rasgou suas vestes como sinal de ter ficado horrorizado com tamanha “blasfêmia”.
( ) Os líderes cuspiram em Jesus, vendaram os olhos dele e lhe deram murros e diziam: “Profetize!”
( ) Eles creram em Jesus e o adoraram dizendo “Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor!”
Agora é a sua vez de concluir, o julgamento de Jesus foi verdadeiro ou foi uma farsa?
( ) Verdadeiro
( ) Farsa
4. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro esperava no pátio. Leia as referências e escreva o que as
pessoas comentaram quando viram Pedro.

____________________
____________________
____________________
_________ (Mateus 26:69)
“Não sei do que
você está falando.”

_____________________
_____________________
_____________________
__________ (Mateus 26:71)
“Não conheço
esse homem!.”

_________________________________________________________
_____________________________________________ (Mateus 26.73)

Quando Pedro negou a Cristo pela terceira vez, o galo cantou.
Pedro lembrou o que Jesus tinha dito. Saiu e chorou
amargamente.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para que você jamais o negue e que ele sempre lhe dê
coragem para partilhar seu amor com os outros. ( ) Pedi.

QUARTA-FEIRA – O Julgamento Romano
Entendendo a História
1. Enquanto Jesus estava sendo julgado, algumas coisas aconteceram a Judas Iscariotes, o discípulo que
o havia traído. Para descobrir, leia Mateus 27:3-10 e em seguida relacione os acontecimentos com cada
figura corretamente.

A. Judas saiu do templo cheio
de remorso. Foi e enforcouse.

B. Os chefes juntaram as moedas
e decidiram comprar o campo do
Oleiro para fazer de cemitério.

C. Após a condenação de Jesus,
Judas Iscariotes foi devolver as 30
moedas.

2. Os judeus levaram Jesus a Pilatos para que fosse julgado. Para relembrar os detalhes desse julgamento,
leia os versículos abaixo e preencha a cruzadinha. Depois utilize as letras em destaque para descobrir o
que realmente estava levando Jesus para a morte.
a. Lugar da audiência (Jo 18.28)
b. O que os judeus queriam evitar e por isso não entraram no
local (Jo 18.28b)
c. O que falaram que Jesus não queria pagar? (Lc 23.2)
d. Quais as duas coisas que eles acusaram Jesus ter
declarado ser? (Lc 23.2b)
e. Para quem Pilatos enviou Jesus? (Lc 23:7)

A
B
C
D
E

O que levou Jesus a morte foi o nosso __ __ __ __ __ __!
3. Jesus poderia ter se defendido contra as acusações falsas; poderia ter chamado legiões de anjos para
libertá-lo; poderia ter mandado raios para destruir seus acusadores, mas por que ele não fez nada disso? A
explicação está na Bíblia. Para descobrir leia Filipenses 2.5-8 e marque a resposta correta.
( ) Porque ele teve pena daquela gente.
( ) Porque ele ainda não podia mostrar seu poder.
( ) Porque ele queria provar a todo mundo que era o filho de Deus.
( ) Porque ele foi obediente a seu Pai até o fim.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus para ser obediente a ele até o fim como Jesus foi. ( ) Orei.

QUINTA-FEIRA – A audiência com Herodes e Pilatos
Entendendo a História
1. Após Pilatos encaminhar Jesus para Herodes, o mesmo ficou bastante feliz quando o viu, pois já fazia
tempo que queria conhecê-lo. Após interrogar Jesus, Herodes não encontrou motivos para condená-lo a
morte, e o mandou novamente para Pilatos. Leia os versículos abaixo e em seguida preencha os campos
em branco.
a. A multidão exigiu que um prisioneiro chamado ___________________ fosse solto. (Mateus 27.16)
b. A mulher de Pilatos sugeriu que ele não se envolvesse com essa condenação, pois Jesus era
_________________. (Mateus 27.19)
c. Pilatos perguntou da multidão “O que farei então, com Jesus chamado Cristo?”, e todos gritaram
___________________! (Mateus 27.22-23)

3. Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado nenhum e que um tumulto já estava prestes a
começar. Quando
não declarou
Jesus inocente,
Pilatos acabou
condenando-o,
tornando-se
assim culpado
também.
Descubra os 7
erros na imagem
ao lado.

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por Jesus ter assumido a nossa culpa, morrendo assim, em nosso lugar. ( ) Agradeci.

SEXTA-FEIRA – Jesus é Crucificado
Entendendo a História
1. Jesus já estava muito cansado e ferido quando foi crucificado, a ponto de não conseguir nem levar a
cruz pelo caminho. Leia Mateus 27:33-38 para responder as perguntas abaixo e depois encontre as
respostas no caça-palavras.
a. Onde Jesus foi crucificado?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
b. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz?
___ ___ ___ ___ ___
c. O que deram a Jesus para aliviar sua dor?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
d. O que os soldados pegaram de Jesus e dividiram tirando sortes?
___ ___ ___ ___ ___ ___
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3. A qualquer momento Jesus poderia sair daquela situação, mas ele escolheu morrer e assim foi
obediente até o fim, pois não havia outra forma para pagar nossos pecados. Em suas últimas palavras
Jesus também nos ensina. Ligue as frases das últimas palavras de Jesus com o seu significado.
Jesus depositou sua total confiança no Pai, sabendo que seu

Deus meu, Deus meu,
porque me desamparaste?

●

● plano não falha e que suas promessas sempre se cumprirão.

Está consumado!

●

●

Jesus mostrava a profunda angústia ao carregar nossos
pecados, o que causava a separação do Pai.

Pai, nas tuas mãos entrego
meu espírito.

●

●

Jesus estava dizendo: missão cumprida. Está completamente
pago.

3. Depois que Jesus morreu, algo incrível aconteceu com a cortina que ficava dentro do Templo. Essa
cortina era forte e grossa, tinha 10 cm de espessura e separava o lugar Santo dos Santos do resto do
Templo. Sobre ela, marque um X nas alternativas corretas.
Ela rasgou de alto a baixo porque estava velha demais.
No momento que Jesus entregou seu espírito, a cortina se rasgou de alto a baixo.
A cortina se rasgou de baixo para o alto.
Deus estava mostrando que o caminho de volta para ele estava novamente aberto, e que agora
podemos entrar na presença dele livremente por meio de Jesus Cristo.
Compartilhando com Deus: Pense no amor de Deus e agradeça o alto preço que Jesus pagou para
resgatar você da morte para a vida. Ele fez isso pensando em mim e em você. ( ) Agradeci.

