MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 33 – A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA
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 – 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)
3 – Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o
futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz
de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 8:38-39)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Siga as coordenadas abaixo para descobrir como foi a terceira viagem.
a. Para onde Paulo seguiu?
___ ___ ___ ___ ___
C1 B2 C1 C3 D2
b. De que região essa cidade fazia parte?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ____
D1 A3 B3 B1 A3 G2 A1
c. Qual era o templo que tinha nessa cidade?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
A1 B3 D1 C1 F2 G2 C3
2. Leia os versículos de Atos 19, responda as
perguntas abaixo. Preencha os espaços com
as palavras certas e descubra o nome da igreja
filha da igreja de Éfeso.
a. Quantos eram os discípulos que não sabiam
sobre o Espírito Santo?
v.7 ___________________
b. Durante quanto tempo Paulo falou com esses
discípulos? v.8 ____________________________
c. Em qual escola Paulo começou a ensinar? v.9 ________________________________________
d. Quanto tempo Paulo ficou ensinando nessa escola? v.10 _______________________________
3. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Pinte o que Paulo usava e que era
colocado sobre os doentes para que ficassem curados e maus espíritos saíam deles.

TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Marque a alternativa correta, das afirmações abaixo relacionadas, ao propósito de Deus para
sinais e milagres:

(
(
(

) Alcançar um objetivo traçado por Deus, como foi com os gentios. (Romanos 15:17-19)
) Deus permite para mostrar apenas o seu poder e que Ele manda.
) Fazer para as pessoas reconhecerem que precisam ir a igreja.

2. Sempre o propósito de sinais é que pessoas conheçam a Cristo. Éfeso era uma cidade com
bruxaria, macumba, vudu e espiritismo. Preencha as frases com as palavras abaixo:
FALSOS PROFETAS

ESPÍRITOS

JUDEUS MÁGICOS

a. Deus usou Paulo de maneira extraordinária para curar em Éfeso porque as pessoas eram
ligadas ao mundo espiritual. Deus se mostrou maior e mais poderoso do que os
E_______________ que o povo tinha muita familiaridade.
b. Havia também em Éfeso J____________ M______________que andavam de cidade em cidade
expulsando demônios (espíritos malignos). Esses mágicos eram os sete filhos de Ceva, um dos
chefes dos sacerdotes dos judeus.
c. Esses eram F___________ P____________. (1 João 4:1) - Amados, não creiam em qualquer
espírito, mas examinem os E_____________ para ver se eles procedem de Deus, porque muitos
F___________ P____________ têm saído pelo mundo.
3. Pinte de vermelho como podemos reconhecer um falso profeta.
Faz seus serviços por dinheiro

Usa o nome do Senhor

Diz que é filho de Satanás

Recebe a glória (elogios) pelo que faz em vez de dar a glória ao Senhor

Falando com Deus: Senhor, me ajuda sempre lembrar que para ti nada é impossível.
QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. A Bíblia nos ensina sobre o Diabo e os demônios. Você precisa aprender para não ser
enganado. Coloque C para CERTO e E para ERRADO.
( )São anjos que adoraram a Deus. (Isaías 14:13-14)
( )Eles são feios e se disfarçam de bonitos e interessantes porque são mentirosos.(João 8:44)
( )São obedientes a Deus.
( )Jesus é maior que qualquer demônio. (1 João 4:4)
2. Deus proíbe expressamente que seus filhos pratiquem magia de forma ativa (brincadeiras de
sessão, chamar espíritos) ou passiva (isso inclui participar de magia assistindo filmes e programas
com esse tema). Risque o que Deus proíbe. (Dt 18:14).

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.
Falando com Deus: Senhor me ajuda a vencer o mal.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Na cidade havia ourives que trabalhavam fazendo réplicas em prata do templo e da estátua de
Ártemis. As vendas garantiam muito dinheiro, mas com a chegada de Paulo, eles se sentiram
ameaçados. Leia os versículos e complete as lacunas, depois pinte.

2. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos e alguns amigos de Paulo não
deixaram ele ir ao teatro. Aquela multidão se reuniu e discutiu sem objetivo, era apenas barulho.
Desembaralhe as frases e escreva na ordem correta, depois leia em voz alta.
Quem é mole

dos outros.

vai na onda

___________________________________________________________________________
batalhar e defender

Devo lutar,

de Cristo.

a causa legítima

___________________________________________________________________________

os de caráter

Na Bíblia,

verdadeiro

lutavam sozinhos.

___________________________________________________________________________
( ) Li em voz alta.
Falando com Deus: Senhor, quero conhecer a tua verdade para não ser levado pela maioria.
SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Um homem chamado
Alexandre foi
empurrado para tentar
falar com o povo. Mas,
ao descobrirem que ele
era judeu, todos
gritaram algo.
Desvende o enigma e
descubra o que eles
gritavam como grandes
idiotas:
DESAFIO KIDS! Por quantas horas eles gritaram isso? (Atos 19:34) ( ) 3 ( ) 2 (

)4

2. Pinte o quadro que tem a resposta correta.
a. Quem se levantou para acalmar a multidão? Atos 19:35
b. O que ele falou depois para a multidão? Atos 19:35-36

c. O que foi dito para que acabasse a assembleia? Atos 19:40

3. Paulo se despediu dos discípulos e seguiu viagem até chegar em Trôade. Leia Atos 20:7-12 e
numere de 1 a 3 os quadros de acordo com a sequência dos fatos. Então, Paulo continuou falando
até o amanhecer e depois seguiu viagem.

Falando com Deus: Senhor, eu quero sempre te obedecer!

