Versículo

Meditação - crianças no Sonho de Natal - KIDS
Nome:_____________________________ Ministério: __________
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
1) Fazer as meditações diariamente até o término do Sonho de Natal;
2) Memorizar (após decorar os versículos, a criança deve falar o versículo só de
memória para alguém do ministério);
3) Entregar todas as folhas.
4) Se esforçar para cumprir todos os desafios.
PARA MEMORIZAR NESSA SEMANA
 “Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o
trabalho de vocês não será inútil” (1 Co 15:58)
 “... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: “O Senhor está com
você, poderoso guerreiro”. (Jz 6:12)

Segunda-feira – Nascendo um guerreiro
LEIA: “Assim respondeu o Senhor: “Se você se arrepender, eu o
restaurarei para que possa me servir; se você disser palavras de
valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo
voltar-se para você, mas não se volte para eles” (Jr 15.19) ( ) Li.
 ENTENDENDO: Leia o resumo de Juízes 6:1-10 e encaixe na
cruzadinha.
“Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova(5), e durante 7 anos ele os
entregou(6) nas mãos dos midianitas. Os israelitas fizeram esconderijos
nas montanhas(9), nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas
faziam as suas plantações, os midianitas, e outros povos as invadiam.
Acampavam na terra e destruíam as plantações e não deixavam nada vivo
em Israel(7), nem ovelhas nem
1
gado(1) nem jumentos. Por causa
2
de Midiã, Israel empobreceu.
3
Quando os israelitas clamaram ao
4
Senhor, ele lhes enviou um
profeta(4), que disse: “Assim diz o
5
Senhor... Eu(2) sou o Senhor, o
6
seu Deus; não adorem os deuses
7
dos amorreus(8), em cuja terra(3)
8
vivem, mas vocês não me deram
9
ouvidos’”.
O povo precisava de um

 MEMORIZANDO: Leia os versículos da semana 3 vezes. ( ) Li.
 TIRANDO A LIÇÃO: Leia a história abaixo:
O povo de Israel estava passando por uma fase crítica da sua história.
Observe as figuras e responda:
a) Onde o povo se escondia?

b) Os inimigos estavam atacando Israel. O que os israelitas fizeram?
( ) Clamaram a Deus.
( ) Se revoltaram contra Deus.
O povo de Israel estava sofrendo por causa dos seus pecados.
Nunca esconda seu pecado – Confesse! É a melhor saída.
DECIDINDO: ( )Decido que vou confessar meus pecados
diariamente e não esconderei. ( )Decido que vou fazer a meditação
com toda dedicação.
 FALANDO COM DEUS: Deus, eu quero ser um guerreiro do
Senhor.
Terça-Feira: O que Deus espera do verdadeiro líder - Trabalho!
LEIA: “Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que
nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês
sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil” (1 Co 15:58)
( ) Li.

 ENTENDENDO: Leia o texto abaixo e encontre 7 erros na figura.
Depois responda a pergunta: “Então o Anjo do Senhor veio ... Gideão,
filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas,
para escondê-lo dos midianitas.” Jz 6:11
a) Quando Deus
chamou Gideão ele
estava...
( ) Chorando por
causa dos problemas.
( ) Trabalhando.

 Gideão seria o comandante que iria libertar Israel. Deus procura
homens e mulheres que trabalhem incansavelmente - bons líderes
sempre trabalham!
 MEMORIZANDO: Leia o versículo da semana 4 vezes. ( ) Eu li.
 TIRANDO A LIÇÃO: Deus promete bênçãos para aqueles que
trabalham. Leia os versículos e ligue com as promessas. O primeiro já
está respondido!
Versículo
Quem trabalha a sua terra terá
fartura de alimento.... Pv 12.11a
Não há nada melhor para o
homem do que desfrutar do seu
trabalho, porque esta é a sua
recompensa. Ec 3.22

Bênção / Promessa

Terá comida.
( ) Muito cansaço.
( ) Recompensa.

Seu trabalho renderá muito e em
todas as áreas da vida ele será
feliz. Salmo 128.2
 O líder é
responsável por
vidas, é o
encarregado de
ensinar, orientar, e
incentivar as ovelhas
do rebanho, e a forma
mais eficaz de
transformar vidas e
através do exemplo!
Desenhe ovelhas no
pasto e escreva o
nome de um líder no
pastor das ovelhas.
Você tem se destacado diante de Deus nessa área? Dê uma nota
de 0 a 10 para:
( ) Sua dedicação na obra do Senhor. ( ) Ajuda no ministério.

 DECIDINDO: Vamos colocar em prática o que aprendemos hoje:
( ) Decido servir da melhor forma em meu ministério.
( ) Decido ajudar meu líder no ministério.
( ) Decido obedecer as regras para facilitar o trabalho do meu líder.
FALANDO COM DEUS: Deus, eu quero trabalhar para ti.
Quarta feira: O que Deus espera do verdadeiro líder - Inteligência
LEIA: “Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim
os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes.
Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: "Como é sábio e
inteligente o povo dessa grande nação!" (Dt 4:6) ( ) Eu li.
 ENTENDENDO: Responda:
a) O que é obedecer?
( ) Fazer, fazer quando quiser, fazer uma parte, fazer sem reclamar.
( ) Fazer, fazer imediatamente, fazer completamente, fazer sem
reclamar.
b) Leia novamente o versículo e marque o que mostra nossa
obediência.
( ) Mostra nossa inteligência para os outros.
( ) Mostra nossa inteligência e sabedoria para os outros.
Siga as setas e escreva o que é inteligência.
capacidade

resolver
de pensar

ir na frente

Inteligência é a .................................................................................................
...........................................................................................................................
Gideão revelou nesse ato iniciativa para driblar as dificuldades,
mostrou rapidez e habilidade. O verdadeiro líder deve ser esperto!
 MEMORIZANDO: Leia o versículo da semana 4 vezes. ( ) Eu li.
 TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia fala de um homem muito inteligente –
o mais inteligente que já existiu. Ele foi rei após a morte do rei Davi.
Preencha os espaços abaixo e descubra o nome desse rei.

 Salomão foi o homem mais sábio que já viveu, só não mais que
Jesus. Além de construir o Templo, vários foram seus feitos, pois o
Senhor o tornou muito sábio. Calcule os números dentro dos
parênteses e complete os espaços abaixo. (peça ajuda de um
adulto)
● Compôs (1000x3) ______________ provérbios;
● Seus cânticos chegaram a (200+500+305) _________________.
● Escreveu os Salmos (2x36) ___________ e (64+63) __________,
● Escreveu dois livros da Bíblia, __________________(o 21º do
Antigo Testamento) e _________________ (o 22º do Antigo
Testamento)
 Todos os dias é preciso tomar decisões com sabedoria: na escola,
em casa, na igreja, em todo lugar. Avalie o que é certo ou errado nas
afirmações abaixo. Se for uma atitude certa, circule a letra da coluna
“CERTO”, se for errada, circule a letra da coluna “ERRADO”. Siga o
exemplo:
Devo ajudar nas tarefas de casa.
Posso brigar e bater no meu colega da escola.
Devo falar para os meus amigos sobre Jesus e
como ir para o céu.
Posso mentir para me livrar dos meus erros ou de
uma surra.
Posso rir das piadas imorais ou de apelidos
maldosos.
Devo ler e estudar a Bíblia.
Devo fazer coisas boas só para receber elogios.
Devo fazer todas as minhas tarefas da igreja e da
escola.

CERTO

ERRADO
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Agora ligue as letras circuladas para saber a atitude correta para ser
uma criança sábia, depois escreva na lacuna:
Devemos sempre escolher _________________ a Deus.
 DECIDINDO: ( ) Decido buscar em primeiro lugar a sabedoria que
vem de Deus. ( ) Decido que vou ler um capítulo do livro de
Provérbios por dia para aprender sobre a sabedoria.
Toda a sabedoria de Salomão foi por água
abaixo quando tirou o foco do Senhor.
Nunca tire os olhos do Senhor.
FALANDO COM DEUS: Deus, me dá da tua sabedoria.
Quinta-feira: Poderoso guerreiro!
LEIA: “... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
“O Senhor está com você, poderoso guerreiro”. (Jz 6:12) ( ) Eu li.
 ENTENDENDO:
Conforme o
versículo desenhe o
que apareceu para
Gideão. (Dica: Está
em destaque no
versículo)
 MEMORIZANDO: Repita o versículo pelo menos 5 vezes.
 TIRANDO A LIÇÃO: Em seguida Deus disse: “Vá libertar Israel dos
midianitas. Não sou eu que estou te enviando?”. Você já se sentiu
fraco alguma vez? Siga as setas e escreva a lição.

Lição: .....................................................................................................
.................................................................................................................
Quando temos o Espírito do Senhor podemos vencer qualquer
batalha. Escreva as palavras que faltam no versículo abaixo.
Pois _____________ não nos deu _________________ de
___________________, mas de ______________, de amor e de
____________________.(2 Timóteo 1:7).
Deus também está com você, não se esqueça!
 DECIDINDO: Tome decisões que mudem sua vida.
( ) Decido confiarei no Senhor mesmo na dificuldade.
( ) Decido entregar minha vida para Jesus cuidar de tudo.
( ) Decido ser honesto no que eu falar, mesmo que seja difícil.
FALANDO COM DEUS: Deus, me ajuda a ser um poderoso guerreiro.
Sexta-feira: Não se deixe enganar, tenha confiança!
LEIA: “... Pois tu és a minha esperança, ó Soberano Senhor, em ti
está a minha confiança desde a juventude.” (Sl 71.5) ( ) Li.
 ENTENDENDO: Gideão e os israelitas pensavam que Deus os
tinha abandonado. Escreva a missão de Gideão:
Vá libertar _____________ das ___________ de

MIDIÃ

ISRAEL

_____________.

MÃOS

 Duas coisas andam juntas no versículo de hoje: Felicidade e Lei do
Senhor. O que entendemos com isso?
( ) Para ser feliz eu preciso viver de acordo com a Palavra de Deus.
( ) Para ser feliz eu preciso viver de acordo com a minha vontade.
 Gideão demonstrou três áreas em que não teve confiança, ligue
cobrindo os pontos
♦Na sua capacidade
“...ah, Senhor, Se o Senhor está conosco.” ♦
“...Mas agora o Senhor nos abandonou” ♦
“... como posso libertar Israel? E eu sou o menor” ♦

♦Em si mesmo
♦Em Deus

 MEMORIZANDO: Repita o versículo pelo menos 5 vezes.
TIRANDO A LIÇÃO: Gideão achou a tarefa muito difícil. Ele era
bem medroso, afinal os midianitas eram muito cruéis. Responda com
um X. Dica: leia Juízes 6:15, 16.
SIM

NÃO

Deus disse a Gideão: estarei com você, os midianitas
serão derrotados como se fossem um só homem?
Deus está com você! O Espírito dele te faz um
poderoso guerreiro, por isso você pode vencer qualquer
dificuldade?
 Gideão duvidou do que Deus falou para ele, então
pediu um sinal. Ele queria ver sinais para poder
vencer seus medos. Você não precisa pedir sinais. Se
precisar de orientação, estude a Bíblia. Escreva
abaixo dois medos que você tem:
1 - ______________________________________________________
2 - ______________________________________________________
 Apesar de ter medo, Gideão obedeceu ao Senhor. Deus lhe deu
coragem. Ele foi citado na lista dos heróis da fé em Hebreus 11.
Coloque um X nas situações que você se precisa de coragem para
obedecer a Deus:
___ Se afastar de colegas que influenciam você para o mal, mesmo
que fique sozinho.
___ Defender outra criança que está sendo vítima de zombaria.
___ Falar que a Bíblia é a verdade para algum adulto que não
acredita nisso.
___ Outra situação sua: .........................................................................
DECIDINDO: ( ) Decido confiar que Deus está sempre ao meu lado
em todos os momentos. ( ) Decido não acreditar em meus medos.
( ) Decido procurar a ajuda de um adulto quando estiver com medo
para orar comigo.
FALANDO COM DEUS: Deus, eu sei que posso enfrentar qualquer
dificuldade pois tu estás comigo.

