MEDITAÇÃO – Kids 1

TOP KIDS
2ª Semana

SEMANA 27 – ANANIAS E SAFIRA / A MORTE DE ESTÊVÃO
Nome:_________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: ______________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Ele [o diabo] foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade
nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. (João 8:44b)
2 - O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. (Provérbios
12:22).
SEGUNDA-FEIRA
1. Os cristãos da igreja primitiva eram muito unidos. As pessoas vendiam suas terras e casas e
davam o dinheiro para os apóstolos. Assim, eles dividiam para as pessoas mais necessitadas. Isso
se chama generosidade. Vamos aprender mais sobre isso. Pinte o quadro com a
resposta certa.
Dar somente
Dar de boa vontade
quando alguém
e com alegria,
Generosidade é...
me pedir alguma
sem querer receber
coisa ou ajuda.
algo de volta.

2. Nessa igreja, havia um homem chamado José.
Ele foi um exemplo de generosidade, vendeu seu
campo e entregou o dinheiro aos apóstolos para
ajudar as pessoas necessitadas. Leia Atos 4:36
para descobrir o nome que os apóstolos deram a
ele. Depois, complete a resposta no quadro.
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3. Um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade
que tinham. Isso foi uma decisão voluntária. Eles fizeram isso
para parecer que eram generosos diante das pessoas, mas não
fizeram com um coração generoso. Marque a resposta certa.
(

) Ananias ficou com parte do dinheiro, e Safira concordou.

( ) Ananias deu todo o dinheiro para os apóstolos e Safira
concordou.

4. Ananias entregou o valor como se fosse todo o dinheiro da propriedade. O pecado dele não foi
guardar parte do dinheiro, mas mentir sobre isso. Leia as informações e marque apenas a frase
falsa.
( ) O Espírito já havia revelado a Pedro que Ananias estava mentindo.
( ) Podemos esconder de Deus qualquer coisa que fazemos.
( ) O Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter um coração generoso.

TERÇA-FEIRA
1. Quando Ananias levou o dinheiro aos apóstolos, algo aconteceu. Leia as legendas e enumere de
acordo com as imagens.
1. Pedro disse a
Ananias: “Você
deixou Satanás agir
no seu coração ao
ponto de você mentir
para o Espírito
Santo”.

2. Ouvindo isso
Ananias caiu duro
morto. Houve um
grande temor entre
os que ouviram o
que tinha
acontecido.

3. Três horas depois, entrou
Safira, sem saber do que havia
acontecido. Pedro lhe
perguntou: "Foi esse o preço
que vocês conseguiram pela
propriedade?" Ela disse: "Sim,
foi esse mesmo".

4. Pedro lhe disse: "Por
que vocês entraram em
acordo para mentir para
Deus? Naquele mesmo
instante, Safira caiu aos pés
dele e morreu.

2. Não foi Pedro quem matou Ananias e Safira. Deus os julgou e eles morreram porque mentiram
para Deus! Você sabia que a mentira tem um pai? A Bíblia nos fala quem ele é. Coloque as letras
na ordem e descubra a reposta. Dica: Leia João 8:44.
2 4
1
5
3
I B D
O
A
O ___ ___ ___ ___ ___ é o pai da mentira. Nele não há nenhuma verdade.
3. Quando você mente, você
está falando a língua do Diabo.
Deus detesta a mentira. Ele quer
que seus filhos falem sempre a
verdade. Pinte a cena que
mostra a criança falando a
verdade.
4. Depois do que aconteceu com
Ananias e Safira, houve grande
temor em toda a igreja. Eles
perceberam como Deus leva a
sério o pecado. A igreja deve
viver unida, e a mentira atrapalha essa
união. Leia Efésios 4:25 e complete o
versículo com as palavras corretas.

☺ VERDADE

●MENTIRA

⁂ CORPO

Portanto, cada um de vocês deve abandonar a ● _____________ e falar a ☺
_______________ ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo
⁂ ________________.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a sempre falar a verdade.
QUARTA-FEIRA
1. Deus leva o pecado a sério. Ele não muda nunca, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus
odeia a mentira, mas Satanás a ama. Cubra os pontilhados e descubra o porquê.
Deus odeia a mentira porque ele é

Satanás ama mentira porque ele é o

a

2. Você pode pensar: “Meu colega mentiu, mas ele nem morreu. Será que isso é verdade mesmo?
Será que mentir deixa Deus chateado?”. Sim! Deus detesta a mentira. Lembre que todo pecado
traz consequências. Circule quais podem ser as consequências da mentira na sua vida.
Ele diz que é crente, mas é um mentiroso!

Perder o bom nome

Receber presente

Perder um amigo

3. É sempre melhor ser honesto do que mentiroso. Leia Provérbios 12:22 e cubra o balão que
contém esse versículo.
O Senhor odeia os
lábios mentirosos,
mas se deleita com
os que falam a
verdade.

O Senhor ama os
lábios mentirosos,
mas não se agrada
com os que falam a
verdade.

Falando com Deus: Senhor, eu não quero falar a língua do Diabo. Eu quero falar a verdade!
QUINTA-FEIRA
1. O número de cristãos começou a crescer cada vez mais. Então, as
autoridades religiosas ficaram com inveja e mandaram prender os apóstolos.
Na prisão, algo incrível aconteceu. Leia Atos 5:19 e marque a resposta certa.
( ) Durante a noite, Deus mandou um anjo que abriu as portas da prisão, e
levou-os para fora.
( ) Durante a noite o anjo apareceu para proteger os apóstolos.
2. As autoridades que
estavam no Sinédrio
mandaram buscar os
apóstolos na prisão, mas
eles não estavam mais
lá. Eles estavam no
templo ensinando o
povo. Os guardas foram
buscá-los e o sumo
sacerdote interrogou os
apóstolos. Leia Atos
5:29 e pinte o caminho
com a resposta que eles
deram ao sumo
sacerdote.

3. As autoridades queriam matar os apóstolos, mas não conseguiram porque nada pode atrapalhar
o plano de Deus. Eles mandaram bater nos discípulos e depois os deixaram livres. Como os
apóstolos ficaram por terem sofrido por causa de Jesus? Pinte o rosto que mostra a resposta. Dica:
Leia Atos 5:41.

Falando com Deus: Deus, eu quero sempre te obedecer em primeiro lugar.
SEXTA-FEIRA
1. Os apóstolos precisavam pregar e ensinar as pessoas. Então eles escolheram sete homens para
ajudar no trabalho da igreja. Um desses homens se chamava Estêvão. Leia Atos 6:8 e circule as
características de Estêvão. Ele era um homem...

CHEIO DE GRAÇA

MENTIROSO

CHEIO DO PODER DE DEUS

2. Vamos aprender o que aconteceu com Estevão. Leia as informações e marque V para
verdadeira e F para falsa.
( ) Alguns líderes religiosos se levantaram contra Estêvão, mas não resistiam à sua sabedoria.
( ) Todo o Sinédrio se alegrou com Estêvão e o convidou para pregar sobre Jesus.
( ) Todos que estavam sentados viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo.

3. As autoridades ficaram furiosas e mandaram apedrejá-lo.
Enquanto jogavam pedras nele, Estêvão viu alguém muito especial.
Leia Atos 7:56 e circule a palavra certa.
Vejo o céu aberto e o (Filho / Irmão) do homem de pé,
à direita de (Deus / anjos).

4. Depois da morte de Estêvão, uma grande perseguição começou contra a Igreja. Um homem
chamado Saulo perseguia todas as pessoas que seguiam Jesus. Mesmo assim, a Palavra de Deus
se espalhou por muitos lugares. Desenrole a frase abaixo e descubra por que isso aconteceu.

Porque _____________________________________________________
___________________________________________________________.

Falando com Deus: Deus, eu sei que nada pode atrapalhar os teus planos.

