MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 32 – OTABERNÁCULO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1-Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
(1 Coríntios 3:16)
2 - Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as
coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. (João 14:26)
SEGUNDA-FEIRA
1. Moisés recebeu instruções específicas de Deus, reuniu o povo e pediu para juntar alguns
materiais para construir o que Deus mandou. Coloque a primeira letra de cada desenho e descubra
o que Deus mandou Moisés construir.

T
A
______
______
______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______
2. Vamos aprender mais sobre o Tabernáculo. Leia as frases e
marque a palavra que completa corretamente.
a) O Tabernáculo era uma tenda móvel que ficava .....
( ) na cidade.
( ) no deserto.
b) Deus queria estar:
( ) perto do seu povo.
( ) longe do seu povo.
c) O Tabernáculo era:
( ) a presença de Deus no meio dos homens.
( ) a ausência de Deus do meio dos homens.
3. Hoje o Espírito de Deus habita dentro de nós. Para tê-lo você deve aceitar Jesus como seu único
Senhor e Salvador. Quando você faz isso, o Espírito Santo entra em você e você passa a ser a
habitação de Deus! Que legal! Deus morando em você! Ligue as formas semelhantes para saber
algumas funções do Espírito Santo.
Apresentar Jesus aos outros.

ENSINAR E RELEMBRAR

Mostra que somos pecadores.

TESTEMUNHAR

CONVENCER

Mostra o que preciso aprender e me
ajuda a lembrar o que aprendi.

Falando com Deus: Deus, obrigado pelo teu Espírito Santo.
TERÇA-FEIRA
1.O Espírito Santo também nos diz como devemos nos comportar no nosso dia a dia. O Espírito
Santo glorifica a Deus e revela na Bíblia o que vai acontecer nos tempos finais. Mas não é só isso!

O Espírito Santo também nos garante algo que é muito importante. Leia Efésios 1:13 e pinte a
palavra que representa o que o Espírito nos garante.
Ele nos garante a ....

2. Deus nunca nos deixa sozinhos. O Tabernáculo representava Deus entre os homens. Quando
Jesus veio a esse mundo era Deus como um de nós. Hoje temos o Espírito Santo, que é Deus em
nós. Encontre as 5 diferenças no desenho.

3. O Tabernáculo era uma forma dos israelitas lembrarem sempre do Senhor. Deus queria usar os
5 sentidos que ele nos deu. Você sabe quais são esses sentidos? Escreva as sílabas em ordem e
descubra cada um dos sentidos.
DI
AU
ÇÃO

SÃO
VI
_____________

_____________

____________

TO
TA

TO
OL
FA

DAR
LA
PA

_____________

______________

Falando com Deus: Senhor, obrigado pela salvação que tenho em Jesus.
QUARTA-FEIRA
1. O
Tabernáculo
era dividido
em três
partes
diferentes.
Leia como
se chamava
cada parte e
depois pinte
o desenho.

A) Átrio ou Pátio Exterior;

B) Lugar Santo;

C) Lugar Santíssimo ou
Santo dos Santos.

2. Deus falou para Moisés os materiais que deveriam utilizados na construção do Tabernáculo.
Escreva as vogais “A”, “E”, “I”, “O” ou “U” conforme necessário e descubra o nome dos materiais.

PR__T__

__ __R__

P__L__ D__
C__BR__

BR__NZ__

__Z__ __T__

M__D__ __ R__

__GU__

T__C__ D__

P__DR__ S
PR__C__ O S__S

__NC__NS __

3. Cada objeto no Tabernáculo representava algo muito importante. Faça as contas e com o
resultado ligue os principais objetos do Tabernáculo ao seu significado.

Arca da aliança

Véu

Mesa dos pães
2+2=____

2-1=____

1+1=____

1

Candelabro

2+1=____

1-1=____

3

2

0

Altar de incenso

4

1+1=____

Separação entre o
homem e Deus por
causado do pecado

Fonte de luz no
Tabernáculo –
Espírito Santo

Aliança de Deus
com o povo

Símbolo de
aceitação da
oração

Alimento
espiritual

Falando com Deus: Eu te louvo Senhor porque tu és um Deus organizado.
QUINTA-FEIRA
1. Deus deu todos os detalhes de como deveria ser feito o Tabernáculo. Nada veio da imaginação
de homens. Dentro dele tinha vários objetos muitos importantes. Faça um X no objeto que não faz
parte do Tabernáculo.

Bacia de bronze

Altar dos Holocaustos

Ouro, prata e bronze

Violão

Urim e Tumim

2. Tudo no Tabernáculo tinha um propósito. Sua estrutura, seus materiais, seus móveis - cada um
mostrava como o mundo precisava de um Salvador. Use os símbolos, escreva a frase na
sequência certa e descubra uma lição que podemos aprender.
acaso

propósito.
☼

Nada

♬-☺-♤
☄-⚽-☼

é por
♤

um Deus de

⚽
Deus é

___________________________________________
___________________________________________

☄

☺

♬

3. Deus escolheu dois homens especiais (artesãos) e através do Espírito Santo deu várias
habilidades para construírem o Tabernáculo. Quando Deus escolhe as pessoas para um trabalho
específico ele também as capacita. Escreva o nome desses dois homens com as letras que estão
nos triângulos com bolinha. Êxodo 35:35.

O acampamento não era bagunçado. Deus é organizado e colocou ordem em seu povo.
Cada tribo tinha um local específico para ficar e uma tarefa a fazer.
Falando com Deus: Deus, eu quero ser organizado como o Senhor.
SEXTA-FEIRA
1. Quando todo o material ficou pronto, o
Tabernáculo começou a ser montado por
Moisés conforme a ordem do Senhor. Ele foi
armado exatamente um ano após a Páscoa.
Moisés terminou a obra e a nuvem cobriu a
Tenda do Encontro. A glória do Senhor encheu
o Tabernáculo. Complete o desenho da nuvem.

2. Deus instituiu um dia muito especial, era o dia mais sagrado de
todas as festas israelitas: Yom Kippur. Responda:
a) Quantas vezes no ano era festejado o Yom Kippur?
( ) Duas vezes no ano. ( ) Uma vez por ano.
b) Qual o outro nome para Yom Kippur?
( ) Dia da Peregrinação. ( ) Dia da Expiação.
c) O que o sacerdote deveria fazer? (tem mais de uma resposta)
( ) Deveria tomar banho e vestir roupas especiais.
( ) Sacrificar um novilho por uma oferta pelo seu pecado e de sua família.
( ) Deveria trazer dois bodes para ser sacrificado.
( ) Não deveria fazer nada.
3. O sacerdote deveria trazer dois bodes. Ligue os quadros até a cruz e
veja como o Dia da Expiação aponta para Jesus:
Um bode era sacrificado “por causa dos pecados do
povo de Israel.” Jesus foi sacrificado na cruz para
perdão do pecado da humanidade.
Arão colocava as mãos sobre a cabeça do bode expiatório,
confessava sobre ele a maldade dos israelitas, e era solto no
deserto. Quando confessamos nosso pecado a Deus e
entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos o perdão
dos pecados e, pela fé, nossa culpa é transferida para Jesus.
Nosso pecado é afastado de nós para bem longe (Sl 103.12).

Falando com Deus: Deus, obrigado pela salvação em Jesus Cristo!

