Versículo

Meditação para as crianças em ministério 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

➔ “"O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração.”
(Sl 7:10)
➔ “Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas
aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens." (2 Co 8:21)

SEGUNDA-FEIRA – Vestindo-se de Honestidade
LEIA: “A retidão era a minha roupa; a justiça era o meu manto e o meu
turbante" (Jó 29:14) ( ) Li.
➔ ENTENDENDO: Não é curioso o versículo colocar a retidão e a justiça
como uma roupa? Ninguém anda sem roupa (a não ser que seja louco), essa
comparação do versículo significa que precisamos vestir nosso coração e
mente com aquilo que é verdadeiro. Responda as perguntas abaixo: (você
pode pesquisar ou perguntar de um adulto, mas escreva corretamente)
a) O que é retidão? ...........................................................................................
...........................................................................................................................
b) O que é justiça? ............................................................................................
...........................................................................................................................
➔ Agora escreva o versículo de hoje com suas próprias palavras.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
➔ Vamos aprender mais: Risque a letra X do parágrafo abaixo e escreva o
que é honestidade.
XXHXOXNXXEXSXTXIXDXAXDXEXXXÉXXXXFXAXLXAXRXXXXSXEXMX
PXRXEXXXAXXXXVXEXRXDXAXDXEXXXXEXXXXFXAXZXEXRXXXOXXX
CXEXRXTXOXXXNXÃXOXXXXPXEXGXAXRXXXCXOXIXSXAXSXXXQXU
XEXXXSXÃXOXXXDXEXOXUXTXRXAXSXXXPXEXSXSXOXAXSXX.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
➔ MEMORIZANDO: Leia os versículos da semana 2 vezes. ( ) Eu li.

➔ TIRANDO A LIÇÃO: Leia a história abaixo:
“Há mais de um século, um rapaz, de 16 anos, deixou o lar
em busca de fortuna. Tudo o que tinha era um embrulho que
levava na mão. Enquanto caminhava, encontrou um vizinho a
quem disse que estava indo cuidar da própria vida. O vizinho
perguntou o que o jovem sabia fazer na vida e este
respondeu que entendia um pouco da fabricação de sabão e
velas pois havia ajudado o pai quando criança. “- Bem”, disse
o idoso vizinho, “deixe-me orar com você, e dar-lhe um
pequeno conselho, e depois você irá.” Os dois se ajoelharam à beira do
caminho. O homem orou fervorosamente e deu-lhe este conselho: “Alguém
será em breve o maior fabricante de sabão em Nova Iorque, e esse alguém
poderá ser você. Seja um homem de bem; entregue seu coração a Cristo; dê
ao Senhor tudo quanto lhe pertence de cada dólar que você ganhar; FAÇA
UM SABÃO BEM FEITO E DE PESO JUSTO, e estou certo de que você
será um grande homem, próspero e rico. Quando o rapaz chegou à
cidade, foi difícil encontrar trabalho. Sozinho e longe de casa, lembrou-se
das palavras do vizinho. Decidiu buscar “primeiro o Reino de Deus e Sua
justiça”. Do primeiro dólar que ganhou, tirou a parte do Senhor (a oferta,o
dízimo). Depois empregou-se no negócio do sabão,
tornando-se em breve sócio da firma. Dentro de
alguns anos William Colgate, pois este era seu
nome, ficou proprietário único do negócio. Sob o
signo da HONESTIDADE para com Deus e os
homens, a firma continuou a prosperar até que
Colgate se tornou um nome familiar em todo o mundo" (Júlio Schwantes – do livro:
Colunas do Caráter, Casa Publicadora Brasileira)

RAIO-X DA HONESTIDADE: ➔ Responda: Em uma
escala de 0 a 10, qual a nota que você dá para você,
neste momento da sua vida, em relação à honestidade?
( )Na escola (pense nas colas, nas suas conversas).
( )Na igreja (pense no seu comportamento no Novakids).
( ) Com os amigos (pense nas mentiras que você conta).
( ) Com sua família (pense nas respostas que você dá).
➔Você foi honesto com suas notas? Onde você está precisando melhorar?
➔DECIDINDO: ( )Decido que vou aceitar e cumprir tudo o que Deus me
ensinar esta semana sobre honestidade. ( )Quero vestir a honestidade
como uma roupa, ou seja, quero ter um caráter honesto.
➔ FALANDO COM DEUS: Deus, me ajuda a ser honesto(a).
TERÇA-FEIRA – Honestidade nos Negócios
LEIA: "O SENHOR DETESTA a desonestidade mas o Seu grande prazer
é uma pessoa honesta e decente" (Pv 11:1) (Bíblia Viva) ( ) Li.

➔ ENTENDENDO: Responda conforme o versículo de hoje:
a) O que Deus detesta? ( ) A honestidade.
( ) A desonestidade.
b) O que significa a palavra “prazer”? ( ) Alegria.
( ) Tristeza.
c) O que dá prazer ao Senhor?
( ) Uma pessoa honesta e indecente.
( ) Uma pessoa desonesta e decente.
( ) Uma pessoa honesta e decente.
➔ Desonestidade é o contrário de honestidade. Assim como a honestidade dá
alegria ao Senhor, a desonestidade traz tristeza.
➔ Talvez você tenha pensado: “Honestidade nos negócios?” mas eu nem
trabalho, sou uma criança. Pois saiba que você tem muitos trabalhos, e em cada
um você precisa ser uma pessoa honesta, ou seja, falar sempre a verdade e
fazer o certo – não pegar coisas que são de outras pessoas. Fazendo isso
você dará alegria ao Senhor.
➔ MEMORIZANDO: Leia o versículo da semana 3 vezes. ( ) Eu li.
➔ TIRANDO A LIÇÃO: Vamos pensar um pouco sobre seus negócios e
avaliar como está sua honestidade – sim, esse será o momento RAIO-X DA
HONESTIDADE. Observe as situações e responda qual a forma honesta de
agir, depois dê uma nota de 0 a 10 para seu comportamento honesto ( 0=
muito ruim, 10= está conseguindo ser honesto 100%)
SITUAÇÃO
COMPORTAMENTO HONESTO
SUA
NOTA
Em casa: Sua
( ) Você faz de qualquer jeito, esconde a
mãe manda você
sujeira e depois diz que fez tudo certo.
arrumar o quarto.
( ) Você arruma da melhor forma e ainda
passa pano para deixar o quarto bem
cheiroso.
Na escola: Você
( ) Você responde apenas o que lembra.
sabia que tinha
( ) Você inventa que está doente para
prova e não
faltar e fazer a prova outro dia.
estudou o
( ) Você faz a prova, mas cola a resposta
suficiente.
do colega.
Na igreja: Você
( ) Você fala a verdade para seu líder e diz
vai para o
que não meditou completamente e deixou a
ministério e deixa
meditação em casa.
a meditação em
( ) Você fala apenas que esqueceu a
casa porque não
meditação em casa.
fez tudo.
➔ DECIDINDO: Vamos colocar em prática o que aprendemos hoje:
( ) Decido que vou fazer tudo corretamente em minha casa.
( ) Decido que não vou colar na próxima prova que eu tiver.
( ) Decido que devolverei o próximo troco errado que alguém me passar.

( ) Decido que farei minhas meditações completamente, vou ser totalmente
honesto.
FALANDO COM DEUS: Deus, eu quero ter um coração honesto.
QUARTA-FEIRA - Honestidade Como Testemunho
LEIA: “Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não
apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens."
(2 Co 8:21) ( ) Eu li.
➔ ENTENDENDO: Responda:
a) Como devemos fazer as nossas tarefas e obrigações?
( ) Do jeito que der pra fazer.
( ) Fazer tudo de forma correta.
b) Quem está olhando o que fazemos?
( ) Apenas as pessoas.
( ) Deus e as pessoas.
c) Devo fazer o certo apenas quando as pessoas estiverem olhando?
Porque? ...........................................................................................................
➔Precisamos ter o cuidado de não ter a aparência do mal – isso significa
que precisamos ter um bom testemunho. A honestidade é um grande
testemunho para com todos. Leia o texto abaixo e escreva o que é mais
valioso:
“A boa reputação vale mais que grandes riquezas; desfrutar de boa estima
vale mais que prata e ouro.” Provérbios 22:1
➔O que mais tem valor é .................................................................................
➔ MEMORIZANDO: Leia o versículo da semana 4 vezes. ( ) Eu li.
➔ TIRANDO A LIÇÃO: Você tem um bom testemunho em relação à
honestidade? Tem um bom nome? Vamos fazer o RAIO-X DA
HONESTIDADE: Leia os versículos, responda e depois dê uma nota de 0 a
10 para seu comportamento honesto ( 0= muito ruim, 10= está conseguindo
ser honesto 100%)
VERSÍCULO
Disse então o Senhor a Satanás:
"Reparou em meu servo Jó? Não há
ninguém na terra como ele,
irrepreensível, íntegro, homem que
teme a Deus e evita o mal. Ele se
mantém íntegro, apesar de você me
haver instigado contra ele para
arruiná-lo sem motivo" Jó 2:3
Nunca paguem o mal com o mal.
Façam as coisas de maneira tal que
todos possam ver que vocês são

RESPONDA
Escreva as qualidades
de Jó:
1. i.................................
2. í................................
3. h...............................
4. evi............................

Um colega da escola fala
mal de você. Qual o
comportamento honesto?

NOTA

absolutamente honestos. Romanos
12:17 (Bíblia Viva)

Vivam entre os pagãos de maneira
exemplar para que, naquilo em que
eles os acusam de praticarem o mal,
observem as boas obras que vocês
praticam e glorifiquem a Deus no dia
da sua intervenção. 1 Pedro 2:12

( ) Vou falar mal dele
também.
( ) Não vou imitar o
comportamento errado.
Vou orar por ele.
Escreva um exemplo de
comportamento exemplar
na escola e depois dê
sua nota ao lado.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

➔ Pare e Pense! Como está seu testemunho na escola? Você é conhecido
pelos professores como uma criança honesta e estudiosa? Ou é conhecida
como uma criança igual as outras que não tem a Cristo em seu coração?
Seus colegas de escola sabem que você é cristão e veem seu
comportamento diferente? Como está seu testemunho na vizinhança? Você
brinca com as outras crianças e imita o comportamento errado delas? Seus
vizinhos sabem que você é cristão e tentam imitar o seu comportamento
certo? Peça perdão de Deus no que você está errando e decida:
( ) Vou .............................................................................................................
(Exemplo: Vou mudar meu comportamento da escola e não chamarei mais
palavrão)
( ) Vou .............................................................................................................
( ) Não vou ......................................................................................................
É preciso coragem para ser honesto (falar a
verdade). Mas lembre-se:

Satanás é o pai da mentira. (João 8:44)
Jesus é a verdade. (João 14.6)
FALANDO COM DEUS: Deus, me dá coragem para ser honesto e falar
sempre a verdade, custe o que custar, pois que quero te agradar.
QUINTA-FEIRA - Bênçãos e Proteção da Honestidade
LEIA: “O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de
coração.” (Sl 7:10) ( ) Eu li.
➔ ENTENDENDO: Para entender melhor o versículo de hoje você deve
substituir as palavras que estão grifadas por seus significados. Reescreva o
versículo com os significados:

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
➔ Leia o texto abaixo, preencha a cruzadinha com as palavras em negrito e
escreva o resultado nos espaços a seguir.
Tudo na vida tem um resultado(6), ou
uma consequência. A honestidade
traz proteção(1) para sua vida(8). E
a desonestidade? O que ela(5) traz?
Espero que sua resposta(9) tenha
sido: ________________________!
A honestidade(3) nos protege(2)
contra esses muitos(7)
____________________. Além
disso, ela ainda nos dá bençãos(4)!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

➔Justiça, retidão, ser reto, entre outras palavras, são sinônimos de honestidade,
ou seja, tem significados semelhantes. Leia os versículos abaixo e complete
corretamente:
Quem leva uma vida decente e
Bênção: .............................................
honesta não tem nada a temer mas
...........................................................
quem anda pelo mau caminho
Consequência: ..................................
acabará sendo castigado.
...........................................................
Pv 10.9 (Bíblia Viva)
O perverso ganha riquezas que
Bênção: .............................................
duram apenas um momento mas
...........................................................
quem vive praticando a justiça terá
Consequência: ..................................
uma recompensa eterna.
...........................................................
Pv 11:18 (Bíblia Viva)
Quando ele estiver cercado pela
Bênção: .............................................
escuridão, Deus iluminará o seu
...........................................................
caminho. Por isso, ele é bondoso,
Comportamento do honesto: ............
gosta de ajudar os outros e sempre
...........................................................
age com justiça. Salmos 112:4 (B.V) ...........................................................
➔ TIRANDO A LIÇÃO: Leia essa fábula sobre o Lenhador honesto (de
Esopo):
Um lenhador estava
Em um golpe mais forte o
cortando uma árvore na
machado do lenhador caiu e
beira do rio. Naquele
foi parar no fundo do rio.
tempo, era muito difícil
Em desespero, o
de se conseguir e muito
lenhador começou
caro de se comprar um
a
chorar.
bom machado.

É esse?

É esse?

É esse?

Um anjo apareceu para ajudar o lenhador. Na mesma hora o anjo
foi até o fundo do rio e quando retornou tinha em sua mão um
machado de prata: “Deve ser este o seu machado?” perguntou.
“Não, não é este” foi a resposta do honesto lenhador.
O anjo afundou novamente nas águas e desta vez
traz um machado de ouro: “é este?” “Não,
também não é esse” O anjo muito impressionado
afunda novamente e desta vez traz o machado
certo: “É este?” “Sim, é este!” Respondeu o
lenhador agradecido. O anjo gostou tanto da
honestidade daquele homem que resolveu lhe dar
também os machados de ouro e de prata. O
lenhador foi embora para casa muito feliz e
contou a todos sua história.
➔ Desenhe os outros machados ao lado do lenhador.
➔ MEMORIZANDO: Repita o versículo pelo menos 5 vezes.
➔ DECIDINDO: E se fosse você na história acima? Você teria a mesma
atitude que a do lenhador?
( ) Decido que serei uma pessoa honesta e ficarei apenas com o que é meu
– falarei a verdade e não serei ganancioso.
( ) Decido que devolverei o que peguei sem permissão, sendo 100%
honesto.
( ) Decido ser honesto no que eu falar, mesmo que seja difícil.
FALANDO COM DEUS: Deus, obrigado por abençoar minha vida.
SEXTA-FEIRA – Honestidade para com Deus
LEIA: “Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis,
que vivem conforme a lei do Senhor."(Sl 119:1) ( ) Li.
➔ ENTENDENDO: Você ainda lembra o que é honestidade? Dá uma olhada
na meditação da segunda-feira e escreva aqui o conceito de honestidade.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
➔ Para entender melhor, leia o versículo de hoje em mais duas versões:

Linguagem de Hoje: Felizes são os que não podem ser acusados de nada,
que vivem de acordo com a lei de Deus, o SENHOR!
Bíblia Viva: Felizes são aqueles que fazem da Lei do Senhor o seu caminho
e andam por ela sem se desviar.
➔ 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.
TIRANDO A LIÇÃO: Preencha o texto abaixo com as palavras certas de
acordo com as figuras:

corretos certo

Examinem-se

fé

escutem Jesus
Cristo

............................... para ver se estão firmes na

Deus de
amor

.......... Façam a

prova vocês mesmos. Com certeza sabem que
.......................................
está em vocês, a não ser que tenham falhado completamente. (...) Pedimos
a Deus que não façam nada que seja mau, não para mostrarmos que somos
um sucesso, mas para que vocês façam o que é
ser

..................... em tudo.

..................... Procurem

......................... o que eu digo. Estejam

de acordo uns com os outros e vivam em paz. E o
................ e de paz estará com vocês. (2Co 5-11).

.............................

DECIDINDO: Decisões ajudam você a mudar o que Deus quer se seja
mudado em sua vida.
( )Decido que quero que Deus me ensine a me examinar para saber se
estou sendo honesto com Ele.
( )Decido que não usarei máscaras na igreja. Quero ser uma pessoa
autêntica, o que sou na igreja serei também em casa e na escola.
➔ Pergunte para 2 pessoas se eles consideram você uma pessoa honesta,
coloque os nomes aqui: ..................................................................................
FALANDO COM DEUS: Deus, obrigado por essa semana de meditação e
por ter aprendido sobre como te agradar com a honestidade.

