TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 26 – ASCENSÃO E PENTECOSTES
Nome: ________________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor/Contato: _______________________/ ____________________ 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)
3 – ...Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória.
(Efésios 1:14)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Testemunha ocular é
uma pessoa que viu algo com seus próprios olhos. Muitas pessoas viram com seus próprios olhos
a ressurreição de Jesus. Ligue as frases às imagens que correspondem e descubra quem foram as
pessoas que viram Jesus.
Os discípulos

Mais de 500 pessoas
de uma só vez

Maria
Madalena

Dois discípulos a
caminho de Emaús

2. Depois da sua morte, Jesus apareceu aos apóstolos por 40 dias com dois propósitos: dar provas
indiscutíveis de que estava vivo e falar sobre o Reino de Deus. Leia os versículos e associe as
lições correspondentes.
Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou para que eu
João 20:29 ●
● fosse perdoado.
Atos 3:15 ●

Mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Muitos
● foram testemunha disso.

Romanos 4:25 ●

Somos felizes, pois não vimos Jesus, mas cremos que ele
● ressuscitou.

3. Jesus já ia voltar para o céu, Jesus então, escolheu Pedro para continuar sua missão. Leia João
21:14-17 e responda.
a) Complete a conversa de Jesus e Pedro
_____, Senhor,
tu sabes que te
_________.

Simão, filho de
______, você me
_________ ?

b) Quantas vezes Jesus fez
essa pergunta para Pedro?
Circule a resposta correta.
Quatro vezes

Então
________________
das minhas ovelhas.

Cinco vezes
Três vezes

Falando com Deus: Senhor Jesus, obrigado por ter dado a vida por mim!
TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Antes de ir, Jesus deu aos discípulos uma comissão, ou seja, uma tarefa muito importante a ser
cumprida. Em Mateus 28:18-20 encontramos essa tarefa importante que eles iriam cumprir. Leia
os versículos e relacione corretamente as perguntas às respostas.
A

Onde Jesus tinha toda a autoridade?

Estar sempre conosco, até o fim dos tempos.

B

Qual a comissão dos discípulos?

Nos céus e na terra.

C

Como eles batizariam?

A obedecer a tudo o que Jesus ensinou.

D

O que eles ensinariam?

Ir e fazer discípulos de todas as nações.

E

O que Jesus prometeu?

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

2. Depois de dar a comissão aos discípulos, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto
fazia isso, Jesus começou a flutuar na frente deles. Os discípulos ficaram olhando até não
conseguir vê-lo mais, pois uma nuvem cobriu Jesus.
a. Pinte a cena abaixo.
b. Deus usava as nuvens como um véu para
que os homens não o vissem, por causa da sua
glória. Isso aconteceu também em outros
momentos. Leia as referências e depois pinte
as nuvens.
Quando autenticou o
Na saída do Egito.
Templo. 1 Reis 8.10
Êxodo 13:21
No deserto.
Êxodo 16.10
Na transfiguração.
Mateus 17.5

No monte Sinai.
Êxodo 24.16

No tabernáculo.
Êxodo 40.34
3. Os olhos dos discípulos continuavam fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente dois
homens vestidos de branco apareceram e falaram com eles. Leia Atos 1.11 e complete o versículo:
"Galileus, por que vocês estão _____________ para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês
foi _______________ ao céu, ________________ da mesma forma como o viram ___________."
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser fiel e cumprir a comissão que tens para mim.
QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus fez questão de mostrar para onde
estava indo e nos deixou o modelo de
como vai voltar. Depois os discípulos
voltaram para Jerusalém. Ajude-os a
encontrar o caminho certo.

2. Quando os discípulos chegaram a Jerusalém, eles escolheram um apóstolo para ficar no lugar
de Judas Iscariotes. Rescreva as frases abaixo que estão de traz para frente e descubra os
critérios usados:
OÃOJ ROP SUSEJ ED OMSITAB O EDSED SELE MOC ODADNA RET
PRIMEIRO CRITÉRIO: TER ANDADO ________________________________________________
OÃÇIERRUSSER AD AHNUMETSET RES
SEGUNDO CRITÉRIO: SER ________________________________________________________
3. Circule a resposta correta. Dica: Leia as referências.
a. Quantos cristãos existiam quando os discípulos chegaram em Jerusalém? Atos 1:15
100

1

120

1.000

500

b. Quem escolheu o apóstolo para substituir Judas? Atos 1:24
DEUS

OS APÓSTOLOS

JOÃO BATISTA

CAIFÁS

NOÉ

c. Qual o nome do discípulo escolhido? Atos 1:26
JOSÉ BARSABÁS

ELI

BOAZ

MATIAS

SAULO

4. Complete a história com a palavra que inicia com a mesma letra inicial do espaço. Depois leia.
PODERIAM

SORTES

QUERIAM

JUNTAR

DEUS

MATIAS

“Tiraram S____________ e o escolhido foi M____________. Os discípulos P____________ se
J____________ e escolher quem eles Q____________, mas deixaram essa decisão nas mãos
de D____________”.
( ) Fiz a leitura.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por cuidar de cada detalhe da minha vida.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Antes do dia de Pentecoste, Jesus já havia dado o Espírito Santo para os discípulos. Complete
os versículos com as palavras corretas entre parênteses e descubra como os discípulos receberam
o Espírito Santo e como recebemos hoje o Espírito Santo:
a. Novamente Jesus disse: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me ____________________
(GEROU / ENVIOU), eu os envio". E com isso, ________________ (TIROU / SOPROU) sobre eles
e disse: "_______________________ (RECEBAM / TIREM) o Espírito Santo. João 20.21-22
b. Quando vocês _______________ (OUVIRAM / COPIARAM) e creram na palavra da verdade, o
evangelho que os ___________ (SALVOU / ENTRISTECEU), vocês foram ________________
(SELADOS / TIRADOS) em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1.13
2. 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.

3. Chegando o dia de Pentecoste, os doze estavam reunidos em uma casa. Eles haviam recebido
uma comissão. Eles sabiam o que fazer (pregar o evangelho e fazer discípulos), mas não sabiam
como fazer. Escolhas entre as palavras na caixa quais completam as perguntas abaixo:
ATÔNITOS

– MARAVILHAS DE DEUS - FORTE VENTO – MARAVILHADOS –
LÍNGUAS DE FOGO

a. Quais foram os sinais que puderam ser vistos e ouvidos por todos no dia de Pentecoste?
Atos 2:2-3 F____________ V_______________ e L____________ de F_____________
b. Como ficaram as pessoas quando viram aquelas coisas acontecer?
Atos 2:7 A______________ e M________________________
c. A respeito de que os discípulos falavam naquele episódio?
Atos 2:11 M__________________ de D___________
Três mil pessoas aceitaram a mensagem e receberam Jesus.
O que elas tinham em comum era a fé e o fato de agora serem portadores do Espírito.
Falando com Deus: Obrigado Deus por enviar o teu Espírito para morar dentro dos seus filhos.
SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Deus escolheu o dia de Pentecoste para mostrar de um jeito bem notório que as pessoas que
creem em Jesus estavam sendo transformadas. Deus derramou algo sobre elas. Pinte de verde o
que ele derramou sobre essas pessoas.

2. Pedro falou: “Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo”. Quando
ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos
o que faremos? Marque a resposta de Pedro? Dica: Atos 2:36-38. E esta é a condição que Deus
também deixou pra nós.
( ) Pedro respondeu: “Não sei, perguntem de outra pessoa.”
( ) Pedro respondeu: “Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe
isto!”
( ) Pedro respondeu: “Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus
Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o Espírito Santo.”
3. Quando Deus derramou o Espírito
Santo em nós, fomos transformados e
carregamos características de uma
nova pessoa. Deus quer que você
também tenha essas características.
Pinte as características de uma pessoa
que tem o Espírito Santo. Gálatas 5:2223
Agora as pessoas verão que você é
portador do Espírito Santo através
dos seus frutos.
Falando com Deus: Senhor, eu quero que o Espírito Santo me transforme a cada dia.

