TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 24 – A RESSURREIÇÃO
Nome: ________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/________________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. (Hebreus 13:8)
2 – Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a
morte não tem mais domínio sobre ele. (Romanos 6:9)
SEGUNDA-FEIRA
1. José de Arimatéia e Nicodemos eram seguidores secretos de Jesus. Eles pediram autorização
de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Eles prepararam o corpo e o colocaram em um
túmulo novo. Leia Mateus 27:60 e circule a imagem certa.
a) Como era o túmulo de Jesus?

b) O que foi usado para fechar o túmulo de
Jesus?

Uma porta

Uma pedra

2. Os fariseus tinham ouvido Jesus dizer que iria morrer e depois ressuscitar. Então dirigiram-se a
Pilatos. Complete o que eles falaram:
“Ordena, pois, que o ____________ dele
seja ______________ até o ___________
dia, para que não venham seus discípulos
e, _______________ o corpo, digam ao
povo que ele _____________________
dentre os mortos. Este último engano será
pior do que o primeiro”. Mateus 27:64
SEPULCRO – GUARDADO – TERCEIRO –
ROUBANDO - RESSUSCITOU
3 Houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor apareceu e rolou a pedra do sepulcro. Os
soldados ficaram tão assustados que caíram como mortos. Os guardas acordaram e contaram aos
chefes dos sacerdotes tudo que havia acontecido. Eles então reuniram os líderes religiosos e
elaboraram um plano. Que plano foi esse? Marque a resposta certa.
( ) Colocaram outro corpo no túmulo, para que todos pensassem que era o corpo de Jesus.
( ) Deram dinheiro aos soldados para que mentissem dizendo que os discípulos haviam roubado o
corpo, enquanto dormiam.
4. No domingo bem cedo,
algumas mulheres foram
até o sepulcro para ungir
o corpo de Jesus. Leia
Marcos 16:1 e escreva
os nomes dessas três
mulheres.

1 ________________________
2 ________________________
3 ________________________

1

2

3

Falando com Deus: Jesus, tu és mais forte do que a morte!
TERÇA-FEIRA
1. As mulheres encontraram a pedra removida.
Quando entraram não encontraram o corpo de
Jesus. De repente, dois homens apareceram. Leia
Lucas 24: 5-6, complete a fala e faça o desenho dos
homens.
Por que vocês estão procurando entre os
mortos aquele que _______________?
Ele não está aqui! ________________!

2. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e ao mesmo tempo cheias de alegria,
e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Leia as informações e marque o que
aconteceu depois.
( ) Pedro e João correram para o sepulcro e viram o túmulo vazio.
( ) Os discípulos acreditaram na mesma hora que Jesus havia ressuscitado.
3. Os discípulos voltaram para casa. Mas Maria ficou no sepulcro chorando. De repente, Jesus
disse: “Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?” Maria pensava que
Jesus era o jardineiro. Substitua os símbolos pelas letras e leia as falas de cada um.

♠-A ♣-E ♥-I ◙-M ●-R ◘-S ♦-T
◙♠●♥♠
__________ !

◙♣◘♦●♣
_______________!

4. Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus estavam caminhando para um povoado. Eles
estavam tristes por causa do que tinha acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se
aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Risque as letras X, Z e
Y e descubra para onde eles estavam indo.

XZEZXMYZAXZÚYS

Povoado de ____ ____ ____ ____ ____.

Falando com Deus: Jesus, eu sei que o Senhor ressuscitou de verdade!
QUARTA-FEIRA
1. Jesus caminhava com os dois homens indo para Emaús. Ele explicou o que a Bíblia dizia sobre
sua morte e ressurreição. Os dois o convidaram para ir até à casa de um deles. Enquanto comiam,
os dois entenderam que era Jesus! Então Jesus desapareceu. Coloque as cenas na ordem certa.

2. Os discípulos estavam reunidos
com as portas trancadas por medo
dos judeus. Então Jesus entrou e
ficou no meio deles! Eles ficaram com
medo. Pensavam que estavam vendo
um fantasma, mas era Jesus com seu
corpo glorificado. Complete a fala
de Jesus com a palavra certa e pinte
a cena. (João 20:19)

__________ seja
com vocês!

ALEGRIA – PAZ - SAÚDE

3. Jesus apareceu aos discípulos com seu corpo glorificado. Siga as setas corretamente e
descubra o que isso quer dizer.
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É como nosso (1) _______________ será depois da (2) ______________.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por me ensinar a não ter medo da morte.
QUINTA-FEIRA
1. Jesus mostrou as suas mãos e pés para que os discípulos
acreditassem que era ele mesmo. Para tirar todas as dúvidas,
Jesus pediu para comer um alimento com eles. Faça X no que
Jesus comeu com os discípulos. (Lucas 24.42)

cordeiro assado

peixe assado

pão assado

2. Você sabia o que Jesus podia fazer com o seu corpo glorificado? Vamos aprender um pouco
mais? Leia com atenção e ligue corretamente.
Ele podia
aparecer e ☺
Ele podia ser
reconhecido Δ
Ele podia comer. Ϫ

Δ

porque tinha um
corpo de verdade.

Ϫ E comeu peixe assado
com os discípulos.

☺ desaparecer quando e
onde quisesse.

3. Jesus sabia que voltaria para o céu. Por isso, ele colocou seu Espírito
nos discípulos. Marque V para verdadeiro e F para falso.
(
(
(
(

) Jesus soprou neles o Espírito Santo.
) Jesus disse: Recebam o Espírito Santo.
) Tomé estava presente nesse dia, porém não recebeu o Espírito Santo.
) Dez discípulos estavam neste acontecimento.

4. Tomé não estava com os outros quando Jesus apareceu. Por isso ele duvidou quando os
discípulos disseram que Jesus estava vivo. Depois, Jesus apareceu no meio deles e falou com
Tomé. Leia João 20:29 e complete o que Jesus falou para ele.
Porque me viu, você ____________? Felizes os que ___________ viram e ________________.
Falando com Deus: Jesus, eu creio que o Senhor está vivo.
SEXTA-FEIRA
1. Depois de algum tempo, sete dos discípulos resolveram pescar no mar da Galileia. Eles
passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada! De manhã, apareceu um homem na praia
e fez uma pergunta para os discípulos. Siga o caminho e descubra o que ele perguntou.
F
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2. Aquele homem era Jesus. Os discípulos responderam que não tinham nada para comer.
Jesus mandou os discípulos fazerem algo. Veja a imagem e pinte o que Jesus os mandou fazer.
Jesus mandou
lançarem a
rede do lado
direito do
barco. Eles
obedeceram e
pegaram
muitos peixes.

Jesus mandou
lançarem a rede
do lado
esquerdo do
barco e eles
obedeceram,
mas não
pegaram nada.

3. João percebeu que aquilo era um milagre. Ele não teve dúvidas e falou: “É o Senhor!” Pedro,
imediatamente, vestiu a capa e jogou-se na água e foi nadando ao encontro de Jesus. Quando os
outros chegaram, viram ali uma fogueira com alguns peixes sobre a brasa, e um pouco de pão.
Complete as frases com as vogais E, O, U, de acordo com o texto bíblico.
a. Quando acabaram de comer, Jesus perguntou a P __ D R__ (João 21:15a): Você me ama mais
do que estes?
b. P __ D R__ respondeu: Sim, Senhor, tu sabes q __ __ t__ am_ (João 21:15b). Cuide das
minhas __v__has ... disse Jesus.
c. Jesus repetiu três vezes a mesma pergunta. Na terceira vez, P __ D R__ ficou mag__ad__.
(João 21:17). Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas __v__lhas.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou, provando que
estava vivo e que tem poder sobre a morte.

Falando com Deus: Jesus, eu quero te amar mais do que tudo.

