TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 26 – ASCENÇÃO E PENTECOSTES
Nome:__________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _______________________/________________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram
subir. (Atos 1:11b)
2 - Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês
foram selados com o Espírito Santo da promessa. (Efésios 1:13)
SEGUNDA-FEIRA
1. Muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Testemunha ocular é
aquela pessoa que viu algo com seus próprios olhos. Ligue as frases às imagens que
correspondem e descubra quem foram as pessoas que viram Jesus.
Mais de 500 pessoas
de uma só vez

Os discípulos

Maria
Madalena

Dois discípulos a
caminho de Emaús

2. Depois da sua morte, Jesus apareceu aos apóstolos por 40 dias com dois
propósitos. Decifre o código abaixo e descubra quais eram esses propósitos.
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3. Jesus não iria ficar muito tempo na terra. Por isso ele estava preparando Pedro para liderar sua
missão. Jesus chamou Pedro em particular. Complete as falas com as palavras corretas.
(1) Você me _______ mais
que estes discípulos?
(3) _________ das
minhas ovelhas.

3. CUIDE

2. SENHOR

(2) Sim, _________, tu
sabes que te amo.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por ensinar sobre o teu Reino.

1. AMA



TERÇA-FEIRA
1. Antes de ir, Jesus deu aos discípulos uma comissão. Comissão significa uma tarefa muito
importante. Que tarefa Jesus deu aos discípulos? Siga a sequência das letras abaixo e complete a
frase para descobrir a resposta.
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“Vão e ___________ discípulos de todas as nações, __________________-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo, _______________ a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.”
2. Depois de dar essa missão, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto fazia isso, algo
incrível aconteceu! Jesus começou a flutuar na frente deles. Os discípulos ficaram olhando até não
conseguir mais vê-lo, pois Jesus subiu e entrou em uma nuvem. Encontre 6 erros na cena e depois
pinte Jesus.

3. De repente, dois homens vestidos de branco apareceram e disseram algo para os discípulos. O
que eles falaram? Leia Atos 1:11 e complete a resposta no balão.
Galileus, por que vocês estão ______________ para o céu?
Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu,
___________ da mesma forma como o viram _____________.

Falando com Deus: Jesus, eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu.
QUARTA-FEIRA
1. Os discípulos não entendiam ainda como iriam cumprir a missão dada por Jesus. A ordem era
para eles voltarem para Jerusalém e esperar. Marque a resposta certa.
( ) Eles ficaram com medo do que poderia acontecer e foram cada um para sua casa.
( ) Eles voltaram para Jerusalém com alegria e coragem.
2. Judas Iscariotes não estava mais com os discípulos porque traiu Jesus. Em Jerusalém, eles
escolheram outro homem para ficar no lugar dele. Ligue corretamente e descubra o que era preciso
para ser um discípulo.

≠

Ter andado com
eles desde
Ser testemunha
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da ressurreição de Jesus.

≡ o batismo de Jesus por João.

≠

3. Os discípulos poderiam se juntar e escolher quem eles queriam, mas deixaram essa decisão nas
mãos de Deus. Eles tiraram sortes e o discípulo foi escolhido. Cubra os traços e os pontos e
descubra o nome desse discípulo.

Falando com Deus: Jesus, eu quero ser um bom discípulo.
QUINTA-FEIRA
1. Jesus tinha outro nome chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele faz questão de estar
conosco. Leia as informações e marque V para Verdadeiro e F para Falso
( ) Pentecoste era uma festa que acontecia todos os anos para agradecer pela colheita.
( ) Para participar dessa festa as pessoas se reuniam em suas próprias casas.
( ) A festa acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa.
2. Leia as informações e pinte a resposta certa.
a) Pentecoste aconteceu 50

40

30 dias após a morte de Jesus.

b) Jesus ressuscitou 3 4 5 dias depois da sua morte.
c) Jesus apareceu por 50

40

30 dias para os discípulos e subiu aos céus.

Os discípulos esperaram o Pentecoste durante 7 dias.
3. Vamos aprender mais sobre o que aconteceu no dia de Pentecoste? Leia as informações e
circule a palavra correta. Se precisar leia Atos 2:1-4.
a) Chegando o dia de (Pentecoste / Natal), os discípulos estavam reunidos
num só lugar.
b) De repente veio do céu um som, como de ( uma chuva / um vento) muito
forte, e encheu toda a casa onde eles estavam.
c) E (línguas de fogo/pétalas de flores) apareceram na cabeça deles.
d)Todos ficaram cheios (de comida / do Espírito Santo).
4. Os discípulos falaram em línguas diferentes que eles nunca tinham aprendido! Pessoas de vários
lugares viram o que aconteceu. Alguns achavam que eles estavam bêbados e zombavam deles.
Quando Pedro viu a confusão, ele se levantou e fez um discurso. Leia Atos 2:41 e pinte quantas
pessoas aceitaram Jesus naquele dia.

Falando com Deus: Deus, obrigado pelas histórias da Bíblia.

SEXTA-FEIRA
1. Deus escolheu o Pentecoste para mostrar que agora o Espírito de Deus estava em um novo
lugar. Antes Deus só aparecia em forma de anjo, em sonhos, no Tabernáculo e no Templo, mas
Deus rasgou a cortina e estava mostrando que não morava mais no Templo. Circule a imagem que
mostra a nova morada do Espírito Santo.

2. O Espírito Santo foi mandado por Deus para fazer algo muito importante em nossas vidas.
Troque os números pelas letras e descubra o que ele veio fazer.
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b. ____ EM ____ R ____ R o que Jesus falou.
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c. GU____ ____R em toda a verdade.
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8
3. Mesmo depois que Jesus subiu aos céus, ele pode estar conosco através do seu Espírito Santo
que habita em nós! Ele prometeu isso. Leia Mateus 28:20 e contorne o que ele nos promete nesse
versículo.
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos!
E eu estarei sempre com vocês quando orarem a mim!

4. O Espírito Santo é a marca de quem pertence a Cristo. Se você já aceitou Jesus como seu
Senhor e Salvador, o Espírito de Deus mora em você. Leia Efésios 1:13-14 e complete o versículo.

† DEUS

▲ PROMESSA

● SALVOU

■ HERANÇA

♦ VERDADE

Quando vocês ouviram e creram na palavra da ♦ _________________, o evangelho que os

●_______________, vocês foram selados com o Espírito Santo

da ▲ _______________, que é a

nossa ■ __________________ até a redenção daqueles que pertencem a
louvor da sua glória.
Falando com Deus: Jesus, obrigado por mandar o seu Espírito.

† __________, para

