MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 33 – A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_________________________
Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1- Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada? (Romanos 8:35)
2-Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
(Romanos 8:37)
SEGUNDA-FEIRA
1. Paulo viajou pela terceira vez para continuar pregando o evangelho. Ele foi até a cidade de
Éfeso. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa cidade. Leias as informações e procure as
palavras em negrito no diagrama.
Éfeso era uma cidade
comercial e religiosa. Lá
ficava o templo de Ártemis,
uma das sete maravilhas do
mundo antigo. Éfeso tinha
uma mistura e confusão de
religiões e crenças.

2. Em Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos. Eles estavam confusos, pois não sabiam sobre o
Espírito Santo. Eles só sabiam do batismo de João Batista. Leia nos quadros o que aconteceu.
Depois ligue às imagens corretas.
Paulo explicou que o batismo de
João Batista apontava para
Jesus – e que Jesus já veio!

Os 12 homens entenderam e
receberam o Espírito Santo.

3. Paulo pregou na sinagoga durante três meses com esses discípulos. Alguns judeus não
quiseram saber do Messias e falaram mal do Evangelho. Vamos descobrir o que Paulo fez. Leia
Atos 19:9 e complete com a palavra certa.
Paulo, então, (afastou-se / juntou-se) deles. Tomando
consigo os discípulos, passou a (descansar / ensinar)
diariamente na escola de (Tirano / Soprano).

4. Paulo ensinou na escola de Tirano por dois anos. Leia as informações e marque a resposta certa.

( ) Todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a Palavra do Senhor!
( ) Todos os judeus e gregos rejeitaram a Palavra do Senhor!
Falando com Deus: Deus, eu quero falar da tua Palavra como Paulo falou.
TERÇA-FEIRA
1. Deus fazia milagres incríveis por meio de Paulo. Sinais e
maravilhas acontecem conforme a vontade de Deus e para alcançar
um propósito. Vamos descobrir que propósito é esse? Siga a seta e
complete a resposta abaixo.
O propósito é fazer com que pessoas
__________________________________________
2. Em Éfeso existiam sete judeus mágicos, os filhos de Ceva, um dos chefes dos sacerdotes dos
judeus. Eles eram falsos profetas e andavam pelas cidades expulsando os demônios. Deus quer
que você saiba reconhecer um falso profeta. Você sabe como fazer isso? Troque os símbolos
pelas palavras para completar as frases.

a) O falso profeta diz que é

_________________ de Deus.

b) O falso profeta usa o
_____________ do Senhor.
c) O falso profeta faz seus serviços por $ ______________.
d) O falso profeta recebe

_____________ pelo que faz e não dá

__________ a Deus

3. Um dia, esses sete mágicos estavam em uma casa tentando expulsar um demônio. Ele falou:
“Jesus, eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês, quem são?” O endemoninhado saltou e
bateu nos homens. Coloque as cenas na ordem certa.

QUARTA-FEIRA
1. Deus quer que você saiba algumas coisas sobre o Diabo e
os demônios. Leia as frases abaixo. Depois, coloque as
palavras destacadas na cruzadinha ao lado.
a) Os demônios são anjos que decidiram ser inimigos de
Deus.
b) Eles roubam, matam e destroem.
c) Os demônios são feios, mas se disfarçam de bonitos.
d) Jesus é mais forte do que qualquer demônio.

2. Deus proíbe seus filhos de brincarem com demônios. Olha como eles aparecem hoje em dia.
Faça um X nos quadrados mostrando que você entendeu que Deus odeia tudo isso.

Deus não quer que você se envolva com essas coisas.
Elas parecem legais, mas não vêm de Deus. Vêm do Diabo para atrapalhar a gente.
3. Nosso trabalho não é procurar demônios! Nós temos uma missão para cumprir. Organize as
sílabas das palavras e complete o que Deus quer que façamos.

Nosso trabalho é______________________, relatar as coisas ________________________que
Jesus fez.
4. Os judeus e gregos em Éfeso souberam o que o homem endemoninhado fez com os
filhos de Ceva. Eles ficaram com muito temor. Muitos confessaram e se arrependeram
das coisas erradas que praticavam. O que eles fizeram depois? Veja a imagem e
marque a resposta errada.
( ) Eles trouxeram seus livros de magia para serem queimados.
( ) Eles trouxeram seus livros de magia para serem vendidos.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a não fazer essas coisas que o Senhor proibiu.
QUINTA-FEIRA
1. Em Éfeso, existia um homem chamado Demétrio. Ele fazia pequenas estátuas da deusa Ártemis
para vender. Como as pessoas aceitavam Jesus, deixavam de comprar as estátuas. Assim, ele
perdeu dinheiro. Demétrio reuniu outras pessoas e eles fizeram algo. Coloque a imagem em frente
do espelho e escreva a frase abaixo.

Eles_________________________________________________________
2. A cidade estava uma confusão por causa do tumulto. O povo foi para o teatro da cidade e
arrastaram dois colegas de Paulo. Quem eram eles? Leia Atos 19:29 e circule as respostas certas.

3. Paulo queria conversar com a multidão, mas foi impedido. A reunião estava em confusão. A maior
parte do povo nem sabia por que estava ali. Com essa situação aprendemos algo muito importante.
Substitua os símbolos pelas palavras e descubra.

_____ devemos __________ a maioria das ___________nem participar de ______________.

4. Deus quer que você lute por causa de Jesus como os grandes heróis da Bíblia. Vamos conhecer
algum deles? Veja a imagem e ligue ao nome de cada herói.

Falando com Deus: Deus, eu quero ser como os heróis da Bíblia.
SEXTA-FEIRA
1. As autoridades da cidade de Éfeso estavam preocupadas porque a confusão só aumentava.
Então o escrivão acalmou a multidão e falou algumas coisas. Depois disso, a assembleia terminou.
Escreva SIM ou NÃO para as perguntas abaixo.
a) Demétrio conseguiu o que queria? _______
b) Gaio e Aristarco foram presos? ________
c) A Palavra de Deus continuou a ser pregada? ________
2. Paulo saiu de Éfeso e foi para Trôade. Os cristãos se reuniram em uma casa e ele começou a
pregar até meia-noite. Um jovem chamado Êutico estava sentado em uma janela, ele pegou no
sono. Caiu da janela e morreu. Em cada imagem, faça X na parte que completa a cena.

3. O que aconteceu em seguida com Êutico? Um enterro? Não! Paulo desceu e deitou-se sobre ele
e disse algo. Leia Atos 20:10 e pinte as palavras de Paulo e depois coloque em ordem de 1 a 3 os
acontecimentos seguintes:
Não fiquem alarmados! Ele está vivo.
Não posso fazer nada! Ele está morto.
( 1 ) Êutico voltou a viver!
( ) Eles fizeram a ceia do Senhor, Paulo continuou falando até o amanhecer.
( ) Paulo foi para Cesareia, ficou vários dias na casa de Filipe, o mesmo que tinha falado com o
etíope na estrada deserta. Assim a terceira viagem de Paulo foi concluída.
Falando com Deus: Deus, obrigado por mostrar o seu grande poder.

