MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 33 – A TERCEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª

SEGUNDA-FEIRA – Paulo na cidade de Éfeso
Entendendo a História
1. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária. Nesta viagem ele passou pela região da Galácia e da
Frígia. Além disso, também passou por outra cidade. Siga as coordenadas geográficas e descubra o
nome desta cidade. Na figura ao lado, troque os números pelas letras e descubra a que país esta cidade
pertence hoje.

2. Éfeso era uma cidade comercial e religiosa. Ali existia o templo de Ártemis, uma falsa deusa. Mesmo
assim, existiam discípulos que buscavam a Deus, mas eles ainda não sabiam de tudo o que Jesus
deixou. Leia as afirmações sobre eles e circule a letra que pertence a coluna V se a afirmação for
VERDADEIRA e F se afirmação for FALSA. Dica: Leia At. 19.1-7
AFIRMAÇÃO
Aqueles discípulos não sabiam que Jesus deixou o Espírito Santo para nós.
Eles conheciam apenas o batismo de Jesus.
O batismo de João era o batismo apenas para o arrependimento de pecados.
Aqueles homens foram batizados no nome do Senhor Jesus.
Eram ao todo onze discípulos.
Agora complete a frase com as letras circuladas:
O BATISMO QUE VALE HOJE É O BATISMO DE

V

F

J
O
S
U
B

J
E
A
O
S

____ ____ ____ ____ ____

3. Depois disso, Paulo passou três meses nas sinagogas falando abertamente a cerca do reino de Deus
junto com os discípulos. Mas algumas das pessoas que estavam ali não aceitaram isto. Paulo, então se
afastou e continuou ensinando apenas aos discípulos. Inverta as frases e descubra o que aconteceu.
Ao longo dos dois anos
aqueles que se negaram
a ouvir sobre Jesus ...

oɥuıɯɐɔ op lɐɯ ɯɐɹɐlɐɟ ǝ oãçɐɹoɔ o ɯɐɹǝɔǝɹnpuǝ

_________________________________________________________
______
snsǝɾ
ǝɹqos
ɯǝssıʌno ɐısɐ ɐp soƃǝɹƃ ǝ snǝpnɾ so sopoʇ ǝnb ɯoɔ zǝɟ ǝlǝ
E o que
_____________________________________________________________________
Deus fez? ...
____
Tirando a lição: Agora, marque um X nas lições que aprendemos hoje:
( ) Não existe homem algum que possa impedir que o evangelho de Deus seja espalhado.
( ) O plano de Deus é sempre cumprido.

Compartilhando com Deus: Ore pelos missionários do Senhor que ainda hoje evangelizam na Turquia.

TERÇA-FEIRA – Os propósitos de Deus e os falsos profetas
Entendendo a História
1. Deus fazia muitos milagres por meio de Paulo, esses sinais acontecem conforme a vontade de Deus.
Mas para que eles servem? Resolva a equação e ligue para sua resposta:
a. Para um propósito de Deus (7x3):(4-1)

(35) Pessoas conheçam a Cristo, porque Deus sempre
sabe a maneira eficaz de chamar nossa atenção.

b. Para uma pessoa escolhida por Deus (46-39)x(15:3)

(7) Alcançar um objetivo traçado por Deus.

2. Havia também em Éfeso alguns judeus mágicos, eles andavam de cidade em cidade expulsando
demônios, mas eles eram falsos profetas. Siga as instruções das alternativas e vamos descobrir como
identificar os falsos profetas.
a. Coloque na ordem crescente: que(2) de(5)
Diz(1) é(3) Deus(6) servo(4)
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
b. Organize as palavras embaralhadas e use para completar as frases:
Usa o __________ (me-no) do ___________ (nhor-Se) para realizar suas ____________ (gi-cas-má).
c. Risque a letra X e descubra a frase:

___________________________________________
___________________________________________
d. Siga as setas e coloque as frases em ordem:
Recebe_____________________________________

___________________________________________
________________________________________
Resumindo e Refletindo
3. Deus usou Paulo para mostrar que o seu poder era maior do que qualquer outro espírito que eles
conheciam e que palavras mágicas não têm poder sobre nada. Pinte a frase de azul e leia:

QUARTA-FEIRA – Sete coisas sobre o Diabo e seus anjos
Entendendo a História
1. Existem sete verdades a respeito do Diabo e seus anjos
que todo filho de Deus precisa saber. Leia as frases e procure
as palavras em destaque no caça-palavras.
a. São anjos que já adoraram a Deus, mas se rebelaram e
decidiram se tornar inimigos de Deus. Is 14.13-14
b. O trabalho deles é roubar, matar e destruir. Jo 10.10
c. São feios e provocam todo tipo de mal, mas se disfarçam
de coisas bonitas e legais, pois são mentirosos. Jo 8.44
d. São infinitamente mais fracos que Jesus. 1 Jo 4.4
e. Demônios não fazem nada contra quem é de Jesus. Quem
é de Jesus não pega demônio. Nm 23.23
f. Deus proíbe seriamente que seus filhos pratiquem magia,
seja de forma ativa (invocar espíritos, brincadeira do copo,
etc.) ou passiva (assistindo desenhos ou outros programas
que tenham essas coisas). Dt 18.14
g. O trabalho que Deus nos deu é evangelizar, falar do amor
de Deus e das coisas maravilhosas que Jesus fez, e não
caçar demônios. Mt 28.19

2. Matemática Bíblica: Ao verem o que havia
acontecido com os filhos de Ceva, todo o povo foi
tomado de temor. Muitos confessaram e se
arrependeram de seus pecados. Outros levaram
seus livros de ocultismo e queimaram
publicamente. Vamos calcular quanto valia em
reais todos aqueles livros que foram queimados?
Complete a tabela a seguir e descubra!
(At 19.17-20)
3. Aquelas pessoas foram radicais! Elas podiam ter pensado: “Poxa, gastamos tanto dinheiro com esses
livros, vamos doar para alguém, ou vendê-los!”, mas eles haviam aprendido duas grandes lições. Desenrole
as frases e aprenda você também!

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ter te salvado das mãos do Diabo e porque agora você
não precisa ter medo de nada, pois Jesus é quem lhe protege! ( ) Agradeci.

QUINTA-FEIRA – A revolta dos ourives de Éfeso
Entendendo a História
1. Além de adorar outros deuses, existia em Éfeso, um grupo de homens que não estavam nem um
pouco satisfeitos com o trabalho de certo discípulo. Relacione a primeira coluna de acordo com a
segunda coluna, conforme os versículos indicados em Atos 19.
(a) Estavam sendo perseguidos por pregarem um ensino. v.23
(b) Faziam miniaturas de prata do templo de Artémis. v.24
(c) Acusado de desviar várias pessoas que adoravam falsos deuses. v.26
(d) Eram companheiros de Paulo na viagem. v.29

(
(
(
(

) Paulo.
) Gaio e Aristarco.
) Os ourives.
) O Caminho.

2. Ao perceber que pessoas estavam sendo desvirtuadas e não adoravam nem compravam mais as réplicas
das estátuas da deusa Ártemis, os ourives se reuniram e fizeram uma grande confusão. Complete com as
palavras do quadro.

- DISCÍPULOS - TEATRO – ARTÉMIS – DEUSES (2x) – JESUS – LUCRO a. Os ourives reuniram-se, pois estavam perdendo ____________ com as vendas.
b. Paulo ensinava o povo que __________ feitos por mãos humanas não eram __________ verdadeiros.
c. Paulo também ensinou que o único caminho até Deus era por meio de ____________.
d. Eles preocupavam-se que o templo da deusa ___________ caísse em descrédito.
e. Toda a cidade estava em tumulto, então o povo foi às pressas para o ___________.
f. Os _______________ não permitiram que Paulo se apresentasse para a multidão.
Tirando a lição
3. O tumulto só aumentou e a assembleia tornou-se uma grande confusão. Grande parte do povo nem
sabia o motivo para estar ali. Marque um X nas atitudes de quem tem um caráter que agrada a Deus.
( ) Não segue qualquer pessoa e nem vai na corda dos outros.
( ) Usa o cérebro e a inteligência para agir de forma correta.
( ) Defende a causa de Cristo verdadeiramente.
( ) Consulta a Deus em oração antes de tomar qualquer decisão.

Compartilhando com Deus:
Peça do Senhor para ser corajoso e não ser influenciado pelos outros. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – Fim da confusão em Éfeso
Entendendo a História
1. A confusão continuou em Éfeso! Leia atentamente Atos 19.33-41, e siga as instruções:
a. Marque X nas opções que resumem corretamente a História

A

B

C

( ) Como havia muita gente que nem sabia o
que estava fazendo ali, alguns empurram um
homem para a frente da multidão.
( ) Ao descobrir que a mulher era judia,
começaram a gritar algo: - “Grande é o Senhor
dos Exércitos, Deus dos judeus!”
( ) O escrivão da cidade chegou para terminar a
bagunça, dizendo que quem se sentisse
prejudicado deveria procurar os tribunais!

( ) Como a reunião era pacífica, certa mulher
foi convidada para explicar tudo o que estava
acontecendo.
( ) Ao descobrir que o homem era judeu,
voltaram a gritar: - “Grande é a Ártemis dos
efésios!”
( ) O delegado da cidade chegou para resolver
o problema, mandando prender todo mundo
que estava fazendo bagunça.

b. Agora que você já sabe o resumo da História, responda as perguntas abaixo para lembrar os detalhes:
A
B
C

Qual o nome do homem que foi considerado o
causador do tumulto? (v.33)
Qual o nome do homem que começou realmente
todo o tumulto? (v.38)
Qual era a maior preocupação do escrivão com o
tumulto que foi causado? (v.40)

2. Depois que o tumulto terminou, Paulo encorajou os discípulos de Éfeso e partiu para continuar a viagem.
Leia os versículos de Atos, indicados nos parênteses, observe o mapa e responda as perguntas:
Quantos dias de
viagem de Filipos até
Trôade? (20.6)
_________________

Em Beréia, o que o
povo fazia todos os
dias?
____________ (17.11)

Quanto tempo Paulo
e sua equipe ficaram
em Trôade? (20.6)
_______________
Qual o nome do
jovem que morreu?
(20.9) ___________
De qual andar ele
caiu? (20.9) _______
Por que ele caiu?
(20.9)____________

Quanto tempo Paulo
ficou aqui na Grécia?
(20.3) _____________

Paulo fez show ao
ressuscitar o rapaz?
(20.10) __________

Compartilhando com Deus
Ore a Deus assim:
“Senhor, obrigado por também me dar a chance de ter uma nova
vida ao seu lado!”.
( ) Orei!

