TOP KIDS
6ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 24 – RESSURREIÇÃO
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: ____________________ /______________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)
3 - 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)
4 – Então Jesus lhes disse: “Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.” (João 20:29)

SEGUNDA-FEIRA – A Ressurreição
Entendendo a História
1. Jesus morreu na cruz e era necessário enterrá-lo. Dois seguidores secretos de Jesus foram pedir
autorização de Pilatos para tirar o corpo da cruz. Quem fez isso? (Jo 19.38-39)
_____________________________________ e _______________________________________
2. Complete o texto de acordo com as figuras abaixo.

(2) corpo de Jesus

(1) anoitecendo

( 5) rocha

(3) túmulo

( 4) caverna

Eles precisavam agir logo porque estava (1) ______________________ e o sábado começava às 18h
da sexta. Eles prepararam o (2) __________________________ e colocaram em um (3) _________
_______________ que nunca tinha sido utilizado. O túmulo de Jesus era uma gruta ou (4) ________
________________ pequena cavada na (5) _______________________.
3. Assim que Jesus foi sepultado, o chefe dos sacerdotes foi até Pilatos fazendo algumas observações
sobre a morte de Jesus. Leia as frases abaixo e coloque Sim se de fato aconteceu ou Não se de fato não
aconteceu. Se precisar leia Mateus 27.62-66 e Mateus 28.1-4 e 12-13.
______ No sepulcro de Jesus a porta era de madeira e podia ser removida facilmente.
______ O sacerdote lembrou Pilatos que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia.
______ O sacerdote pediu que guardas ficassem ao sepulcro de Jesus até ele ressuscitar.
______ Com os guardas ao túmulo de Jesus ninguém poderia roubar o corpo.
______ O sepulcro foi lacrado e vigiado por três dias.
______ Houve um grande terremoto e um anjo do Senhor rolou a pedra.
______ Os guardas ficaram muito assustados e caíram ao chão mortos.
______ Os líderes religiosos deram grande quantia em dinheiro para os guardas mentirem
dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus.
Os líderes religiosos queriam que todos acreditassem que a ressurreição de Jesus era uma
farsa. Pense bem: Mais tarde todos os discípulos morreram pela causa de Cristo. Você acha
que eles dariam suas vidas por uma mentira? ________________________________
Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Eu creio que Jesus ressuscitou! Ele é mais poderoso do que a morte!”

TERÇA-FEIRA – Jesus aparece para Algumas Pessoas
Entendendo a História
1. No domingo bem cedo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro para
ungir o corpo de Jesus. Quando chegaram ao sepulcro viram que a pedra havia sido tirada e não
encontraram o corpo de Jesus. Leia Lucas 24.1-12 e coloque as cenas na ordem que aconteceram.

2. Maria ficou no sepulcro chorando. De repente ela olhou e viu dois homens que lhe perguntaram:
“Mulher porque você está chorando?” Maria disse: “Levaram embora o meu Senhor e não sei onde
puseram.” Leia João 20.13-18 e responda corretamente as perguntas a seguir.
a. Logo em seguida Maria voltou. Quem ela viu ali, em pé? ____________________________________
b. Quem Maria pensava que Jesus era? ___________________________________________________
c. Jesus olhou para Maria e a chamou pelo seu: _____________________________________________
d. Maria exclamou para Jesus “Rabôni”. O que significa essa palavra? ___________________________
e. Depois de encontrar Jesus, para quem Maria foi anunciar o que tinha acontecido? ________________
3. Naquele dia, dois seguidores de Jesus estavam caminhando para um povoado chamado Emaús.
Eles conversavam com muita tristeza sobre o que tinha acontecido com Jesus. Enquanto
conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Agora você é um
detetive bíblico! Leia Lucas 24.17-21. Descubra as palavras erradas na conversa de Jesus com os
dois homens e corrija. Siga o modelo.
Jesus lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto
Cleopas

caminham?" Eles pararam e Cleber, falou: "Você é o único visitante em Judeia
que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?” Jesus perguntou:
"Que coisas?" “Sobre o que aconteceu com Jesus de Genesaré. Os chefes dos
ministros o entregaram para ser condenado à morte, e o apedrejaram; e nós
esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Roma. E hoje é o quinto
dia desde que tudo isso aconteceu”.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus o seu infinito amor por você. ( ) Eu agradeci.

QUARTA-FEIRA – Jesus aparece aos Discípulos
Entendendo a História
1. Leia o texto e complete a cruzadinha descobrindo a palavra secreta que completa uma das verdades
mais importantes da história.
Eles continuaram a falar com Jesus: Algumas mulheres(9) falaram que
de manhã foram ao sepulcro(1) e não acharam o corpo(2) dele.
Voltaram e nos disseram que ele está vivo(3). Jesus (10) então disse:
"Como vocês custam a entender(4) e a crer em tudo o que os
profetas(5) falaram. Já no final da tarde eles se aproximaram de
Emaús(6) e, estando na casa de certo homem, Jesus partiu o pão e os
olhos(7) deles foram abertos e então o reconheceram. Jesus
desapareceu(8) da vista deles. Os seguidores comentaram um com o
outro: “Não queimava nosso coração, enquanto ele nos ensinava(11)
as escrituras”.
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VERDADE: Jesus __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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2. Ao cair da tarde, era o primeiro dia da semana, os discípulos estavam
reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Então Jesus entrou no meio deles e diz: “Paz seja
com vocês!” Observe as figuras e descubra os 5 erros.

3. Eles ficaram assustados e com muito medo pensando que estavam vendo um fantasma, mas ele não
era fantasma - era o mesmo Cristo em um corpo glorificado. Desenrole a frase abaixo e escreva o que é
um corpo glorificado.
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4. Marque com um X a resposta certa das questões abaixo.
a. Os discípulos já tinham visto alguém vivo depois de estar morto?
( ) Sim. Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias na Transfiguração.
( ) Não. Os discípulos nunca tinham visto alguém vivo depois de morto.
b. Para provar que estava vivo Jesus mostrou:
( ) Um teste de DNA. ( ) Suas mãos e pés perfurados.
Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Obrigado Deus, pelo cuidado que tem em nos explicar tudo em sua Palavra.” (

) Orei

QUINTA-FEIRA – Os Discípulos Creem
Entendendo a História
1. Em seu corpo glorificado, Jesus podia fazer muitas coisas que não podia fazer no corpo terreno. Quais
eram? Coloque as letras nas figuras colocando nos espaços
a ação correspondente.
A. Ele podia aparecer e desaparecer quando quisesse (Lucas 24.30-31 e 36-37);
B. Ele podia aparecer onde quisesse, passando por qualquer porta trancada (João 20.19 e 26);
C. Ele podia ser reconhecido porque tinha um corpo de verdade, com marcas da cruz (João 20.20);
D. Ele podia comer (Lucas 24.41-42).

2. Por que é difícil para algumas pessoas crerem? Responda as perguntas:
a. Um dos discípulos não estava na reunião com Jesus e, por isso, não creu em sua ressureição até que
Jesus mostrou as marcas de suas feridas. Quem era? (Jo 20.24-25) ____________________________
b. Jesus disse: “felizes os que não viram e creram”. É possível crer sem ver? _____________________
Quando cremos sem ver, mostramos que temos ________________ (Hb 11.1).

3. Em João 20.21-22, lemos que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Jesus sabia que
voltaria para o céu e, dessa forma, não estaria mais com eles na forma física. Por isso, ele colocou seu
Espírito neles quando soprou e disse: “Recebam o Espírito Santo!” Agora seus seguidores teriam Jesus
por onde quer que andassem, porque estavam carregando seu Espírito dentro deles. Leia os versículos
para conhecer algumas funções do Espírito Santo.
O Espírito Santo é dado
por Deus quando cremos
em Jesus e é a garantia
de que pertencemos à sua
família.

O Espírito Santo é nosso
Conselheiro e nos ajuda a
lembrar de tudo que
aprendemos na Palavra
de Deus.

O Espírito Santo capacita
cada um com qualidades
especiais para serem
usadas na obra de Deus.
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João 14.26

Efésios 1.13-14

Romanos 8.26-27

1 Coríntios 12.7,11

O Espírito Santo nos
ajuda nas nossas
fraquezas e intercede
pelos filhos de Deus.

Aplicando em minha vida
Você é portador do Espírito Santo? (Sim / Não / Não Sei) Se Sim, como você sabe? ________________
____________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus:
Ore assim: “”

SEXTA - FEIRA – A pesca maravilhosa e a restauração de Pedro
Entendendo a História
1. Pouco tempo depois, Pedro e os discípulos se encontraram à margem do Mar da Galileia. Passaram a
noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Pela manhã apareceu um homem na praia que
começou a conversar com eles. Leia João 21.5-6 e escreva nos balões conforme o pedido.

A pergunta do homem

A resposta dos discípulos

A sugestão do homem

O que aconteceu depois

2. Responda as perguntas sobre João 21. Dica: Todas as respostas envolvem números.
v.2 Quantos discípulos estavam juntos nessa pesca? _______
v.8 A quantos metros da praia estavam? _______
v.11 Quantos peixes estavam na rede? _______
v.17 Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro o amava? _______
v.25 Quanto espaço seria necessário para escrever tudo que Jesus fez quando andou na terra? _______
________________________________________________________________________________
3. Quando acabaram de comer, Jesus conversou em particular com Simão Pedro. Agora você será um
diretor de uma peça. Complete o roteiro de acordo com o que cada um falou. Dica: João 21.15-17.
Nome da história: Jesus restaura Pedro
Narrador: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro:
Jesus: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Pedro: ____________________________________________________
Narrador: Disse Jesus:
Jesus: ____________________________________________________
Narrador: Novamente Jesus disse:
Jesus: ____________________________________________________
Pedro:_____________________________________________________
Narrador: Disse Jesus:
Jesus: ____________________________________________________
Narrador: Pela terceira vez ele lhe disse:
Jesus: _____________________________________________________
Narrador: Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez e lhe disse:
Pedro: _____________________________________________________
Jesus: _____________________________________________________
PERGUNTA DESAFIO: Por que será que Jesus perguntou três vezes se Pedro o amava? _________
__________________________________________________________________________________

