TOP KIDS
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 16 – JACÓ: FUGA, CASAMENTO E FILHOS

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 – Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”.
(João 14:6)
2 – Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. (Romanos 14:12)
3 – O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. (Provérbios 14:30)

SEGUNDA – FEIRA
Entendendo a História
1. Esaú ficou irado e planejou matar seu irmão. Rebeca soube do plano e mandou seu filho Jacó
ir para a casa de Labão, em Harã. Deus não se agrada de desonestidade e ira. Leia os
versículos e ligue com as frases
Evite a ira e rejeite a fúria; não
“O SENHOR DETESTA a desonestidade
se irrite: isso só leva ao mal.
mas o Seu grande prazer é uma pessoa
honesta e decente.” Provérbios 11:1
“Deixe de lado essa raiva, abandone
essa ira! Não perca a cabeça; isso só
traz prejuízo!” Salmos 37:8

O Senhor repudia balanças
desonestas, mas os pesos
exatos lhe dão prazer.

2. Isaque, então, mandou chamar Jacó e o abençoou. Enumere as frases de 1 a 4 na ordem em
que Isaque falou com Jacó. Leia Gênesis 28:1-3.
Case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe.

Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e o faça prolífero.

Não se case com mulher cananeia.

Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno.

3. Jacó fez uma viagem de mais ou menos 600 Km. Depois de andar muito parou em um certo
lugar, pegou uma pedra para usar como travesseiro e dormiu. Nessa noite ele teve um sonho.
Leia os versículos e complete as frases para saber o significado deste sonho:
a) Viu uma _________________ apoiada na terra; o seu topo _________________ os céus, e os
anjos de Deus subiam e desciam por ela. (Gênesis 28:12)
b) E então acrescentou: "Digo-lhes a _________________: Vocês verão o céu aberto e os anjos
de Deus subindo e descendo sobre o _________________ do homem" (João 1:51)
c) Respondeu Jesus: "Eu sou o _________________, a _________________ e a
_________________. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. (João 14:6)
Complete: Esse sonho queria falar da escada que leva a salvação que é: J ___ ___ ___ ___
Falando com Deus: Deus, me ajuda a sempre confiar nos teus planos para mim.

TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus se colocou ao lado de Jacó ainda em
sonho. Utilizando as palavras nos balões, complete
o que Deus disse. Dica: Leia Gênesis 28:13-15.

2. Deus se revelou a Jacó porque queria ter um
relacionamento com ele, não apenas pelo que o
seu pai Isaque falava, mas Jacó tinha que decidir seguir a Deus. Coloque na ordem crescente e
escreva a lição que aprendemos:
1
Preciso decidir
6
Ser filho de

3
relacionamento com
8
Salvação.

7
crente não garante
2
ter um

5
decisão própria.
4
Deus por

Preciso decidir _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Jacó pegou a pedra que serviu como o travesseiro e a ungiu
com óleo. Leia Gênesis 28:18-19 e descubra que nome Jacó deu
àquele lugar.
Jacó colocou o nome de ___ ___ ___ ___ ___, que significa “Casa
de Deus.”

4. Jacó viu um poço com uma grande pedra em cima e três rebanhos de ovelhas deitados por
perto. Desembaralhe as sílabas das palavras e complete a história.
a) Os _________________ (RES–PAS–TO) esperavam todos os _________________ (BA–
NHOS–RE) reunirem, depois rolavam a _________________ (DRA–PE) e davam água para as
ovelhas.
b) ______________ (CÓ–JA) descobriu que os pastores ______________ (NHE-CO-CI-AM)
seu tio Labão e ______________ (TOU-GUN-PER) porque eles não davam água para os
rebanhos.
c) Os pastores disseram: "Não ______________ (PO-MOS-DE) tirar a pedra enquanto não
estiverem ______________ (NI-DOS-REU) todos os rebanhos".
Falando com Deus: Senhor, eu quero te conhecer e ter um relacionamento contigo.

QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Enquanto Jacó falava com os pastores, Raquel chegou com seu rebanho. O que aconteceu
depois disso? Coloque as figuras na ordem dos acontecimentos de 1 a 5. (Gênesis 29:10-15)

( ) Jacó rolou a
pedra de cima do
poço e deu água
as ovelhas.

( ) Jacó viu
Raquel e as
ovelhas.

( ) Ela
correu e
avisou a seu
pai Labão.

( ) Ele beijou
Raquel e
começou a
chorar.

( ) Jacó
começou a
trabalhar para
Labão.

2. Depois de um mês
trabalhando, Labão
perguntou quanto ele
queria receber pelo
trabalho. Então Jacó
ofereceu 7 anos de
trabalho para casar-se
com uma das filhas de
Labão. Qual o nome
dela? Siga e escreva.
O nome dela é
____________.

3. Quando ele completou os sete anos, pediu para se casar com a filha mais nova de Labão.
Labão, então, deu uma festa, mas a noite deu a Jacó sua filha mais velha, chamada Lia, ao invés
de Raquel. O que será que Jacó aprendeu com isso? Complete a frase e saberá.
Esaú
Sentindo
enganado
Labão
Jacó foi e______________ pelo seu tio L__________. Ele agora estava s__________ na pele
o mesmo mal que tinha feito a seu irmão E_______.
Falando com Deus: Senhor, me perdoe pelas vezes em que fui desonesto.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Jacó trabalhou sete anos para Labão, para que pudesse se casar com Raquel, mas Labão
enganou Jacó dando Lia no lugar de Raquel. Leia Gênesis 29:25-27 e faça as contas e
escreva quanto tempo Jacó trabalhou por Raquel.

Total: 7 +

=

2. Jacó desprezou Lia, mas Deus não a desprezou. Deus deu a Lia quatro filhos, e desses filhos
saíram duas linhagens de Sacerdotes e Reis. Desenhe o rosto dos filhos de Lia e escreva seus
nomes por ordem de nascimento (Gênesis 29:31-35)

___________

__________

__________

_____________

3. As várias mulheres de Jacó foram marcadas por inveja e confusão. Inveja é o desejo de ter
algo ou ser como alguém, acompanhado de sofrimento pela incapacidade de poder realizá-lo.
Coloque F (para as alternativas falsas) e V (para as verdadeiras).
( ) Devo sempre querer tudo que meu colega tem.
( ) Devo me alegrar com o que Deus me deu e não ter inveja dos outros.
( ) Devo prejudicar meu amigo para ter o que ele tem.
( ) Deus se agrada quando estou feliz com o que tenho e não sinto inveja dos meus amigos.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a sempre confiar em ti e a ser grato por tudo que tenho.
SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Labão era cruel, mas Jacó, em tudo, dava o seu melhor sem reclamar,
porque ele fazia o que a palavra de Deus fala. Leia Colossenses 3:23 e
marque a resposta correta:
a) Deve fazer para:

MINHA MÃE / MEU PROFESSOR / PARA DEUS

b) O que devo fazer como se fosse pra Deus: MINHAS TAREFAS / TUDO / NADA
c) Sou recompensado quando: FAÇO TUDO / FAÇO A METADE / FAÇO NADA
2. Jacó quis voltar para Canaã depois que nasceu o primeiro filho de Raquel – José. Mas Labão
insistiu para que Jacó não fosse, e com ele fez um trato (Gênesis 30:32). Jacó iria receber
algumas ovelhas como pagamento. Circule qual ele escolheu:

3. Labão, porém, agiu com desonestidade e mandou levar as
ovelhas que Jacó escolheu para bem longe dali. Mas o Senhor
multiplicou os rebanhos de Jacó. Leia Deuteronômio 8:17-18 e
marque X na lição que podemos aprender.
( ) Deus é quem nos dá a capacidade de produzir riqueza.
( ) Nós conseguimos produzir riqueza com nossas próprias
forças e sem a ajuda de Deus.
( ) Não existe nada que possamos fazer sem Deus.

Falando com Deus: Senhor, me ensina a sempre trabalhar honestamente.

