TOP KIDS
4ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 10 –NASCIMENTO DE ISMAEL / 8 ALIANÇAS
Nome:_________________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _________________________________ /_________________________________

Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e
a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos.
(Deuteronômio 7:9)
2 – Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus todas as
coisas são possíveis". (Mateus 19:26)
SEGUNDA-FEIRA
1.Sarai não podia ter filhos e deu Hagar, sua serva egípcia, para Abrão e assim ele poderia ter um
filho. Hagar engravidou e começou a desprezar Sarai, sua senhora. Sarai maltratou tanto Hagar
que ela acabou fugindo. Pinte as letras que possuem 4 pontos e descubra para onde ela fugiu.

2. O anjo do
Senhor encontrou
Hagar e disse:
“Volte a Sarai.
Você terá muitos
descendentes
que ninguém
poderá os contar.
Você terá um filho
e ele se chamará
Ismael. Ele vai ter
muitos problemas
com seus
irmãos.” Deus
não se esqueceu
de Ismael.
Complete a cena
ligando os
pontos.

3.Depois de muito tempo em silêncio, o Senhor aparece novamente a Abrão. Deus disse que
Abrão deveria ser íntegro. Escreva a palavra que completa o significado de integridade.
Ser íntegro é ____________________( FAZER / COLHER) o que é correto em
_________________(ALGUNS / TODOS) os lugares, independente de quem estiver
__________________ (FAZENDO / OLHANDO).
Falando com Deus: Deus, eu quero ser íntegro.

TERÇA-FEIRA
1. Deus fez 8 alianças com Abraão. Leia o significado de aliança e depois pinte.

2. DESAFIO! As frases abaixo estão erradas. Escreva resposta correta.
Dica: A resposta está em Gênesis 17:5-8. Siga o exemplo.
a) (Anrão ou Abraão?) (v. 5) Deus mudou o nome de Abrão para Abraão.
b) (filhos ou dívidas?) (v. 6) Abraão seria prolífero, ou seja, teria muitos __________
c) (escravos ou reis?) (v. 6) Da descendência de Abraão viriam muitos_____________
d) (eterna ou passageira?) (v. 7) A Aliança de Deus com Abraão seria _______________
e) (Ur ou Canaã?) (v. 8) Toda a terra de __________ seria dada a ele e seus descendentes.
3. Outra aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Deus pediu isso como sinal de
obediência. No Novo Testamento, Deus disse que temos cortar fora o pecado de nossas vidas
como sinal de obediência. Circule as imagens que mostram obediência:

JESUS

Falando com Deus: Senhor, eu quero ser obediente.
QUARTA-FEIRA
1. A circuncisão servia para separar o povo
de Deus dos outros povos. Ela também
servia como um memorial. Toda vez que o
homem fosse ao banheiro, ele iria lembrar
que ele era de Deus. Mas e hoje? O homem
precisa ser circuncidado? Siga as setas e
escreva a resposta abaixo.
RESPOSTA:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.

2.Deus mudou o nome de Sarai e Abrão e falou quem seria o seu herdeiro. Ligue os personagens
ao seu nome (Gênesis 17:15-16, 21).
● SARA
● ISMAEL
● ABRAÃO
● HAGAR
● ISAQUE

3. Deus não se esqueceu de Ismael. Ele o abençoou multiplicando sua descendência. Sabe o que
aprendemos com isso? Não importam as circunstâncias do seu nascimento, Deus não se esquece
de você! Veja três áreas que mostram o cuidado de Deus por você. Pinte conforme for lendo.

Deus escolheu a sua família.
Isso não foi um acidente.

Deus criou você de modo
especial e admirável.

Deus te deu talentos e
habilidades.

Falando com Deus: Deus, obrigado por nunca se esquecer de mim.
QUINTA-FEIRA
1.Deus disse a Abraão: “De sua parte, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros
descendentes”. Deus falou e Abraão obedeceu completamente. No mesmo dia, ele circuncidou
todos os homens de sua casa. Risque as letras Y, K e We descubra a lição podemos aprender.
OYBEDKIÊNWCIA NYÃO MWE GAWNHYA FAKVOYR COM DEYUS, MAKS LEWVA-MYE
PAKRA PEWRTO DYELKE.

2. Depois disso, três
homens apareceram a
Abraão. Dois anjos e o
próprio Jesus! Abraão
lavou os seus pés,
mandou fazer pão,
matou um novilho,
trouxe queijo e leite.
Esses homens vieram
numa missão de vida e
de morte.
Pinte a cena.

3. A missão de vida dos três homens era lembrar a promessa
que Deus fez no Éden sobre a serpente e o Salvador. Por isso,
o Senhor falou algo muito importante para Abraão. Leia
Gênesis 18:10 e complete o versículo com as palavras certas.
Voltarei a você na primavera, e _______________
(Hagar/ Sara), sua mulher, terá um
________________ (filho / sobrinho).

Falando com Deus: Deus, eu quero sempre estar perto de ti.
SEXTA-FEIRA
1.Saraestava ouvindo tudo de dentro da
tenda. Ela ouviu com seus próprios ouvidos
o Senhor falar isso. Mesmo assim, ela riu e
não acreditou naquele momento. Ela tinha o
pecado da incredulidade.
Encontre 4 erros na figura.

CERTO

ERRADO

2. Deus ouve e vê tudo! O Senhor perguntou de Abraão: “Por que Sara riu?”. Sara estava com
medo e mentiu dizendo que não riu. Sara riu e mostrou incredulidade diante da promessa de Deus,
mas depois creu. Responda SIM e NÃO para as perguntas abaixo:
a) Deus é mentiroso? _____________
b) Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? ____________
c) Deus cumpre o que promete? _____________
d) Deus pode responder suas orações? _____________
3. Agora coloque as palavras na ordem e descubra o que podemos aprender:

5

3

1

4

2

Senhor.

impossível

Não existe

para o

nada

_______________________________________________________________________________

A missão de morte daqueles homens era destruir Sodoma e Gomorra. Como isso vai acontecer?
Na próxima semana, vamos descobrir.

Falando com Deus: Deus, eu sei que não existe nada impossível para ti.

