PALAVRA FEST
3a Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 14 – ISAQUE CASA COM REBECA
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Atenção NOVAKIDS: O Palavra Fest 2019 já começou!

Já estamos na última semana. Vamos lá! Nesta semana você irá memorizar: Tiago 5:13-18.
Quem decorar participará de BRINCADEIRAS e SORTEIOS no Novakids onde poderão ganhar
prêmios. Quanto mais versículos decorar, mais chance terá de ganhar. Essa é a última semana
para falar todos os versículos. A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação das
3 semanas, ganhará o Prêmio final do Palavra Fest.

SEGUNDA-FEIRA
1. Sara, aos 127 anos, foi para o céu. Ela morreu em Hebrom, esperando e confiando na promessa
de Deus, vivendo pela fé. Abraão e Isaque não tinham um lugar para Sara. Leia Gênesis 23:1-2 e
pinte o nome da cidade onde eles estavam.

2. Canaã era a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, mas Deus ainda não havia dado a
ele. Então Abraão foi falar com os hititas para comprar um lugar. Os hititas queriam dar de presente
o campo para ele. Ligue a figura a decisão que Abraão tomou. Dica: Leia Gênesis 23:13.

“Não pagarei o preço do campo.”
Abraão aceitou, pois presente não se recusa.

“Pagarei o preço do campo.”
Abraão não aceitou, pois confiava que quem
daria a terra para ele seria Deus.

Assim o campo de Efrom em Macpela foi transferido a Abraão como sua propriedade.
3. Isaque era a esperança da sua descendência, mas ele ainda não havia se casado. Abraão viu
que não havia mulheres naquela região que podiam casar com Isaque. Marque X nas duas
respostas certas. Dica: Apenas uma está errada.
Abraão não queria que Isaque se casasse com as mulheres daquela região...
(

) Porque não eram do seu povo.

(

) Porque eram feias.

(

) Porque adoravam outros deuses.

Falando com Deus: Deus, eu quero confiar em ti como Abraão confiou.

TERÇA-FEIRA
1. Abraão teve a ideia de ir até a família de seu irmão Naor
para trazer uma esposa para seu filho. Devido sua idade,
chamou seu servo. Siga as setas e descubra o nome do
servo.

2. Abraão orientou seu servo na missão que teria pela frente.
Ligue os balões corretos aos personagens. Dica: Gênesis 24:3-6
Eu juro que obedecerei.

Não traga mulher para
Isaque entre as filhas
dos cananeus.

Vai sonhando!

Leve Isaque com
você.
Não deixe meu
filho voltar para lá.

E se a mulher não quiser
vir? Devo levar Isaque?

3. Abraão deveria permanecer na terra de Canaã e não retornar de onde Deus o havia tirado. Ele
confiava na promessa de Deus. Fé não depende de eu entender o plano de Deus para minha
vida. Pela fé, eu faço a minha parte. Encontre 5 erros na imagem errada.
CERTA

ERRADA

Falando com Deus: Senhor Deus, eu quero sempre confiar em ti.
QUARTA-FEIRA
1. Eliézer era um servo obediente e fiel, por isso recebeu uma missão muito importante: encontrar
uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Coloque as sílabas na ordem certa e descubra as
palavras que completam as frases. Dica: Leia Gênesis 24:10.
2

3

1

a) Eliézer partiu com 10 ______________ (ME – LOS – CA)
2

1

b) Ele levou o que Abraão tinha de _____________. (LHOR – ME)
2

3

1

5

4

c) Ele partiu para a _________________________. (SO – PO – ME – MIA –TÂ)

2. A viagem era longa, durava mais ou
menos duas semanas. Os camelos foram
criados por Deus preparados para o deserto.
Eles conseguem fazer viagens a longas
distâncias pelo deserto. Ajude Eliézer a
chegar até a esposa de Isaque.

3. Finalmente chegaram a terra de Naor. Eliézer levou os camelos para o lado do poço porque
sabia que as mulheres tinham o costume de pegar água naquele lugar. Ele orou a Deus e pediu
sucesso na sua missão. Complete a oração de Eliézer com as palavras abaixo (Gênesis 23:14).
CAMELOS - CÂNTARO – ISAQUE – ÁGUA
A jovem a quem eu disser: ‘Por favor, incline o seu _______________ e
dê-me de beber’, e ela me responder: ‘Bebe; também darei ___________
aos teus ____________________, seja essa a que escolheste para teu
servo ________________”

Falando com Deus: Deus, quero sempre a tua ajuda para decidir tudo na minha vida.
QUINTA-FEIRA
1. Antes de Eliézer terminar de orar, Rebeca chegou perto e fez exatamente como ele havia orado.
O servo deu presentes a Rebeca logo que ela terminou de servir seus camelos. Enumere as cenas
abaixo de 1 a 3 na ordem em que aconteceram.

2. Rebeca tinha uma qualidade muito importante: Ela era serva. Ligue as qualidades de um servo
com as atitudes corretas.
Faz o certo sem demorar.

Quando minha mãe pede para eu arrumar
a cama, eu arrumo o quarto todo.

Não é preguiçoso.

Quando meus pais falam algo, obedeço na
mesma hora.

Faz mais do que foi pedido.

Quando me mandam fazer algo, eu faço
por completo, sem preguiça.

3. Eliézer, Rebeca e a família dela
estavam surpresos com tudo o que
tinha acontecido. A família autorizou
que Rebeca fosse se casar com Isaque.
Rebeca já estava pronta para partir.
Pinte a figura.

Falando com Deus: Senhor Jesus, eu quero ser um servo fiel e obediente.
SEXTA-FEIRA
1. Depois daquela conversa, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e
partiram com Eliézer. Rebeca fez algo muito importante. Escreva a frase de trás para frente e veja
a lição.
.Isaque de encontro ao foi e parte sua a fez Rebeca fé Pela

____________________________________________________________________________
2. Quando se aproximavam da terra que Abraão habitava, Rebeca avistou Isaque. Leia Gênesis
24:63 e pinte a cena que mostra o que Isaque estava fazendo quando encontrou sua esposa.

Curtindo uma festa

Meditando

Dormindo

3. Isaque e Rebeca se casaram. Isaque tinha 40 anos quando isso aconteceu. Encontre as
palavras em destaque na cruzadinha.
O mundo inventou um padrão de
beleza que não é o padrão de Deus.
A beleza correta é encontrada no
caráter e não o exterior.
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Abraão morreu aos 175 anos e seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de
Macpela, onde haviam sepultado Sara.
Falando com Deus: Deus, eu quero fazer o que é correto, me ajude todos os dias.

