TOP KIDS
5ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 11 – SODOMA E GOMORRA / FIM DE LÓ
Nome:_______________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _______________________ /_____________________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª

Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1- Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22
2- Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Lamentações 3:22

Segunda-feira
1. Abraão estava sentado perto de sua tenda quando três homens vindos do céu apareceram. Os
três homens tinham duas missões: uma de vida e outra de morte.
a. Marque com um X qual era a missão de vida desses homens. (Gênesis 18:10)
( ) Abraão teria um filho com Sara.
( ) Abraão ganharia a vida eterna e nunca mais ele morreria.
b. A missão de morte foi a destruição de duas cidades perversas (Gênesis 18:20). Marque o nome
dessas cidades que seriam destruídas:

2. Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. Abraão não queria que seu sobrinho morresse.
Então Abraão perguntou do Senhor se existissem justos na cidade, se ele destruiria. Leia Gênesis
18:32 e marque o último número de justos que Abraão falou com Deus.

=
3. Deus não tem prazer em destruir as pessoas, mas ele vai destruir o mal. Quando as pessoas
escolhem ficar do lado do mal elas também são destruídas. Circule as características de Deus que
aprendemos com essa história:

Falando com Deus: Senhor, obrigado pela sua grande misericórdia.
Terça-feira
1. Os anjos “disfarçados de homens” chegaram em Sodoma e encontraram Ló. Eles viram toda a
maldade e pecado daquela cidade. Ló não concordava com os homens daquela cidade, mas ele fez
uma escolha errada: ele decidiu ficar perto do pecado. Os homens de Sodoma queriam pegar os
visitantes de Ló para ter relações sexuais com eles (Gn 19:5), que terrível pecado! Observe as
figuras e encontre 4 erros.

2. Sodoma era uma cidade cheia de pecado. Pecado é quando faço diferente daquilo que Deus já
me falou. E um deles era a imoralidade! Imoralidade é tudo que foge da vontade de Deus
relacionado à nossa sexualidade. Deus planejou o sexo para o casamento, entre homem e mulher.
a. Marque um X apenas a relação sexual aprovada por Deus. Gênesis 2:24
(

( ) Sexo entre
homem e mulher
casados.

) Sexo entre
pessoas não
casadas.

b. Jesus reforçou qual é o plano de Deus para o casamento. Complete o versículo usando as
palavras abaixo:
unirá
homem
Criador
mulher
Mateus 19:4-5 - Jesus respondeu: "Vocês não leram que, no princípio, o _______________ ‘os fez
homem e _______________’ e disse: ‘Por essa razão, o ________________ deixará pai e mãe e
se ____________ à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’?
3. Ló viveu tanto tempo perto do pecado que já estava acostumado. Ele até ofereceu suas filhas
para os homens fazerem o mal. Vamos aprender sobre a verdade de Deus para nós. Ligue as
letras iguais e complete os espaços nas frases.
Deus me _________.

A

C

felicidade

As __________ de Deus para mim são ___

B

D

sexo

Tudo o que Deus já me falou é para o meu
bem e minha _______________.

C

E

pecado

Deus criou o ___________ para o casamento
entre o homem e a mulher.

D

B

escolhas/boas

O _____________ mata minha felicidade.

E

F

casamento

Vou guardar meu sexo para o ___________

F

A

ama

Falando com Deus: Obrigado Senhor por ter me criado de um modo especial e admirável.
Quarta-feira
1. Ló era um homem obediente que buscava fazer o que Deus mandava, porém ele decidiu ter
amigos muito ruins! Ele vivia numa cidade dominada pelo pecado! Na sua escola, na sua rua e até
mesmo na igreja, você deve escolher boas amizades. Amizades que agradam um amigo muito
especial. Que amigo você deve agradar? Marque a opção correta:

( ) Amigos que fazem coisas erradas.

( ) Jesus, pois ele quer o melhor para mim.

2. Os quadrinhos abaixo estão embaralhados. Numere-os na ordem correta do que aconteceu com
Ló. Dica: Leia a história abaixo. Cada item representa um quadrinho.
(1) Os homens ficaram mais furiosos e ameaçaram Ló.
(2) Os homens que estavam na casa de Ló eram anjos e deixaram os homens de Sodoma cegos.
(3) Ló foi falar com seus genros que a cidade seria destruída, mas eles não acreditaram.
(4) Ló estava demorando a sair da cidade e de manhã os anjos o apressaram.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a sempre ficar longe do mal.
Quinta-feira
1. O dia já estava nascendo e os anjos agarraram Ló, sua mulher e suas filhas e os tiraram dali a
força. O Senhor teve misericórdia deles. Os anjos ordenaram uma coisa muito importante para Ló e
sua família. Leia Gênesis 19:17. Troque os números por letras, escreva nos espaços e depois
responda qual foi a ordem que eles deram para Ló:
1=A 2=E 3=I
N
1
4

P

1

R

1

4=O 5=U
4
L
H

1

R

T

1

S

R

Ordem dada pelos anjos:
_______________________________________
_______________________________________

2. A mulher de Ló desobedeceu a
ordem e olhou para trás... e virou
uma estátua de sal!
Uma vez que entendemos o que
Deus quer, temos que obedecer
como ele mandou e não do nosso
jeito. Lembra o que é a
obediência?





Fazer;
Fazer imediatamente;
Fazer completamente;
Fazer sem reclamar.

Pinte a cena do que aconteceu
com a mulher de Ló:
Fale 3 vezes: Deus sabe o que é melhor para mim, eu só devo OBEDECER!
Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer sempre.
Sexta-feira
1. Faça o que se pede:
a) Responda SIM ou NÃO:
 Quando Deus destruiu o mal do mundo através do Dilúvio ele avisou antes? ______
 Quem quisesse escapar podia entrar na arca? ______
Conclusão: Deus avisou da destruição e ofereceu um meio de se salvar.
b) Agora complete o versículo:
Os dois ___________ perguntaram a Ló: “Você tem mais alguém na ____________ - genros,
_________ e filhas, ou qualquer outro ____________? Tire-os daqui, porque estamos para
_____________ este lugar. (Gênesis 19:12 e 13a)
Conclusão: Deus avisou da destruição e ofereceu um meio de se salvar.

Deus sempre dá a chance de escapar.
2. O final da vida Ló foi triste: escondido numa caverna sozinho com
medo (Gênesis 19:30), sem esposa, sem familiares, sem nenhum
tipo de riqueza, apenas com as suas filhas. Entretanto, algo mais
triste e errado aconteceu. Leia Gênesis 19:31-32 e marque o que
aconteceu:
( ) As filhas de Ló fugiram e buscaram maridos em outras cidades.
( ) As filhas de Ló embebedaram o pai e engravidaram dele.
3. Que horrível!! As filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Deus
não aprova isso. Elas deram origem a povos inimigos do povo de Deus. Leia Gênesis 19:36-38 e
ligue a sequência correta:
Filha mais velha

Filha mais nova

Ben-Ami

Amonitas

Moabe

Moabitas

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a escolher o que te agrada, pois eu sei que é bom para mim.

