TOP KIDS
1ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 26 – ASCENSÃO E PENTECOSTES
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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. (Ef 1.14)
4 – Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo
o que eu lhes disse. (João 14.26)

SEGUNDA - FEIRA – Ascensão de Jesus
Entendendo a História
1. Muitas pessoas foram testemunhas oculares da
ressurreição de Jesus. Observe as figuras e
identifique as partes que estão faltando. Siga o
exemplo.
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2. Coloque a frase abaixo na frente do espelho para descobrir o que é uma testemunha ocular. Depois
escreva o que descobriu.

3. Depois da sua morte, Jesus apareceu aos apóstolos por 40 dias com dois
propósitos. Siga as instruções e descubra quais foram esses propósitos:
a. Risque no quadro ao lado, as palavras com números impares;
b. Organize os números pares em ordem crescente e escreva as palavras
correspondentes.
Dica: ordem crescente é do menor para o maior. Siga o exemplo.
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Pergunta desafio: Os discípulos sabiam que Jesus iria deixá-los? Dica: João 13.33 a João 14.6.
( ) Sim, eles sabiam, pois Jesus já os havia alertado. ( ) Não, Jesus nunca havia falado sobre isso com eles.

TERÇA-FEIRA – A grande comissão
Entendendo a História
1. Antes de voltar para morar ao lado do Pai, Jesus deu uma comissão aos discípulos. Para aprender
mais sobre isso, leia Mateus 28.18-20 e dê o que se pede:
a. Responda: a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra? _______________________________
b. Preencha a cruzadinha com as
palavras que completam o
versículo abaixo, colocando-as na
ordem correta:
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“Portanto, vão e (2) discípulos de todas as nações,
(3)-os em nome do Pai(1) e do Filho e do (4) Santo,
(5)-os a (6) a tudo o que eu lhes ordenei.”

c. Complete a frase ao lado com a
palavra encontrada na cruzadinha:
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Comissão é uma _______________ muito importante a ser
cumprida!

2. Jesus foi levado ao céu e uma nuvem o encobriu (At. 1.9). Deus usava as nuvens como um véu para
que os homens não o vissem diretamente e assim morressem por causa da sua glória! Leia os versículos
e escreva nas nuvens algumas histórias em que isso aconteceu.
A. Saída do Egito | B. Monte Sinai | C. Deserto | D. Transfiguração

Êxodo 13.3 e 21

Mateus 17.5

Tirando lição
3. Jesus disse: “E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos" (Mt 28.20). Mas como isso
seria possível se ele voltou para o céu? Já parou
para pensar nisso? Agora leia os versículos
indicados e complete a solução que Jesus
deu para resolver esse dilema:

Êxodo 24.16

Êxodo 16.10

JESUS ENVIOU O
_____________________________________
JOÃO 20.22

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor, eu quero ser um discípulo fiel e cumprir a comissão
que tens para mim.”( ) Orei

QUARTA-FEIRA – Escolha do novo
discípulo
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 trás 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
c. Qual o nome do discípulo escolhido? (Atos 1.26)
JOSÉ BARSABÁS
ELI
BOAZ

CAIFÁS
MATIAS

NOÉ
SAULO

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

SORTES

QUISESSEM

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.

QUINTA-FEIRA – Pentecostes
Entendendo a História
1. Pentecoste era uma das três festas anuais dos judeus e tinha como objetivo agradecer pela colheita.
Acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu no primeiro dia da Páscoa e depois que
ressuscitou, apareceu 40 dias para os discípulos. Faça os cálculos abaixo e descubra quantos dias os
discípulos esperaram pelo dia de Pentecoste.
Jesus deixou o seu
Então, se Jesus foi
embora, como ele poderia
estar conosco?

Dias
depois da
Páscoa

Dias que Jesus
levou para
ressuscitar

Dias que Jesus
ficou depois de
ressuscitar

___________________
conosco!

Leia João 20.22 e
complete o diálogo.

2. Leia as afirmações abaixo e encontre no caçapalavras para saber o que aconteceu.
De repente, um vento forte e encheu toda a casa
onde eles estavam reunidos.
Línguas de fogo apareceram na cabeça de cada
pessoa.
Todos ficaram cheios de Espírito Santo e
começaram a falar em línguas estrangeiras
existentes na época que eles nunca haviam aprendido.
 Havia em Jerusalém homens judeus de diferentes
lugares do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma
grande multidão. Cada um os ouvia falar em seu
próprio idioma.
O nome de Jesus era Emanuel, que significa Deus conosco. Deus faz questão de estar conosco!

Essa não foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito Santo!
3. 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
Compartilhando com Deus
Agradeça a Deus por que o seu Espírito mora dentro dos seus filhos. ( ) Agradeci.

SEXTA-FEIRA – O Espírito Santo veio morar em nós
Entendendo a História
1. No Pentecoste Deus mostrou a todos que agora ele habitaria nas pessoas, e não mais em templos e
tabernáculos. Mas você lembra quais as formas que Deus se revelava? Para relembrar, leias as
referências e responda:
a. Deus apareceu a Abraão em forma de ____________________. (pessoa – animal) Gn. 18.1,10
b. Deus apareceu a Jacó através de um _______________. (sonho – pesadelo ) Gn. 28.11-13
c. Deus ________________ Samuel quatro vezes. (chamou – telefonou ) 1Sm 3.4-7
d. Deus diz que o _____________________que Salomão havia construído seria a sua casa, e ali habitou.
(templo - terreno) 2 Cr. 7.11-12
e. Deus apareceu ao mundo enviando o seu filho chamado ____________ para que o mundo fosse salvo
por ele e para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. (Jesus – Moisés ) João 3.17
O PENTECOSTE foi escolhido por Deus para mostrar e autenticar de forma
clara, que a partir daquele momento, o Espírito de Deus habitava nas pessoas.

Resumindo e Refletindo
3. Jesus disse aos seus discípulos: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado”. Marcos 16.15-16. De acordo
com o que foi ensinado nessa semana, responda V para verdadeiro e F para falso.
( ) O Espírito de Deus só habita em tabernáculos.
( ) Agora o Espírito Santo de Deus habita nas pessoas. Em todo aquele que crer em Jesus.
( ) Após o Pentecoste somente os discípulos de Jesus possuíam o Espírito Santo.
( ) O Espírito Santo é a marca que comprova que pertencemos a
Cristo.
4. O Espírito Santo não veio para fazer show e nem para ser desprezado.
Leia João 14.26 (na Bíblia NVI) e marque os objetivos do Espírito Santo:
( ) Ser o Conselheiro.
( ) Ensinar todas as coisas.
( ) Lembrar tudo o que Jesus disse.
( ) Apenas morar em nós.
Compartilhando com Deus
Ore a Deus assim: “Senhor, eu quero que o Espírito Santo me transforme a cada dia”. (

) Orei!

