PALAVRA FEST
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 14 – ISAQUE CASA COM REBECA

Nome:______________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B
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 5:12-20
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 – Morte de Sara
Entendendo a História
1. Sara morreu e foi para o céu - Isaque tinha 37 anos quando isso aconteceu. Marque apenas as
alternativas corretas (Gênesis 23.1,19):
a. ( ) Sara morreu com 177 anos.
( ) Sara morreu com 127 anos.
b. ( ) Sara morreu em Hebrom. Naquele lugar ela tinha morado como estrangeira.
( ) Sara morreu em Roma, onde ela nasceu.
c. ( ) Abraão e Isaque choraram muito na tenda de Sara. Ela foi sepultada em Canaã.
( ) Abraão e Isaque não choraram na tenda de Sara. Ela foi sepultada no Egito.
2. Junte as sílabas corretamente e complete as frases abaixo:
a. Abraão falou com os hititas para _______________ (SE – TAR – PUL) a sua mulher.
b. Abraão tinha uma boa ________________ (TA – PU – ÇÃO – RE) e era visto como príncipe entre o
povo, por isso eles _______________ (RI – QUE – AM) lhe dar uma terra.
c. Abraão quis _______________ (GAR-PA) por esta terra, pois ele _______________ (FI-A-CON-VA)
que Deus cumpriria sua promessa e daria a terra a ele no tempo certo.
3. O campo de Efrom perto de Manre virou propriedade de Abraão. Faça o que se pede abaixo:
a. Decifre o enigma e descubra onde Sara foi
sepultada:

b. Siga pelo caminho e mostre onde Sara foi
enterrada:

4. Abraão confiava nas promessas do Senhor e fazia de tudo para agradá-lo. Como podemos imitar
Abraão no nosso dia a dia? Pinte os quadros abaixo usando verde para atitudes que agradam a Deus e
vermelho para atitudes que não agradam ao Senhor.
Priorizar a meditação e brincar só depois de fazer toda a
Colocar apelido que entristece seu amigo.
tarefa.
Ir ao Nova Kids mesmo se eu estiver cansado.

Deixar de fazer minha meditação para assistir televisão.

Escolher amigos que obedecem a Jesus.

Não me importar se meu amigo zomba de Deus, às
vezes eu até acho muito divertido.

Compartilhando com Deus:
Fale para Deus que você quer que ele seja prioridade em sua vida. ( ) Eu falei.

TERÇA - FEIRA – O perfil de um bom servo
Entendendo a história
1. Abraão viu que não havia ninguém nas proximidades que poderia ser a mulher de Isaque, pois não
eram do seu povo, e principalmente, porque todos ali adoravam outros deuses. Leia os textos e coloque V
para VERDADEIRO ou F para FALSO. Abraão:
( ) Chamou seu servo mais novo e lhe deu ordens a respeito da viagem que faria. (Gênesis 24.2)
( ) Ordenou ao servo que buscasse duas esposas para Isaque. (Gênesis 24.4)
( ) Orientou o servo a buscar uma esposa entre seus parentes. (Gênesis 24.4)
( ) Alertou que não deixasse seu filho Isaque ir para aquela terra. (Gênesis 24.6)
( ) Lembrou-se da promessa que Deus havia feito. (Gênesis 24.7)
2. Abraão sabia que tinha chegado a hora de Isaque casar. Então chamou seu servo mais velho, para
escolher uma esposa para seu único filho. Que missão importante!
a. Pinte qual o nome deste bom servo (Gênesis 15.2):

b. Uma característica de um bom servo é ser responsável – circule a palavra correta nas frases abaixo:
Abraão confiava tanto em Eliézer que (NADA / TUDO) quanto tinha estava sob a responsabilidade dele.
(Gênesis 24.2).
c. Outra característica importante é que o bom servo serve primeiro a Deus. Circule a resposta correta.
 O que Eliézer fez para que sua missão fosse bem-sucedida? (OROU / CHOROU). Gn. 24.12.
 Quando ele obteve sucesso o que Eliézer fez? (SALTOU / ADOROU) Gn. 24.26-27.
4. Avalie como você está nas características de um bom servo e marque a carinha que representa como
você está em cada uma:
Tô fazendo feio!
Preciso melhorar . . .
Estou praticando.
RESPONSABILIDADE
DEPENDER DE DEUS
Compartilhando com Deus: Peça que Deus o ajude a melhorar nestas qualidades. ( ) Pedi.

QUARTA-FEIRA – A missão do servo Eliézer
Entendendo a História
1. Eliézer era um servo fiel a Abraão e partiu para a missão que recebeu. Desvende o enigma abaixo e
responda as perguntas a seguir. Dica: Leia Gênesis 24.10

a. O que Eliézer levou nessa missão dada por Abraão? O servo levou __ __ __ __ __ __ __ e tudo o que
Abraão tinha de __ __ __ __ __ __.
b. Quantos camelos o servo levou para a viagem? Ele levou __ __ __ camelos
c. Para que região e para que cidade o servo viajou? O servo tinha que viajar para região da __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ e procurar a cidade onde __ __ __ __ , parente de Abraão, morava.

2. Essa missão durou quase duas semanas. Eles com certeza estavam cansados e com muita sede, mas
a missão ainda precisava ser cumprida. Eliézer chegou à terra de Naor e estava em um poço de água.
Ele orou a Deus e pediu ajuda para cumprir sua missão. Eliézer pediu a Deus que a jovem que dissesse a
frase abaixo fosse a esposa escolhida para Isaque (Gênesis 24.14).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Leia a oração de Eliézer novamente e depois pinte as características da
mulher que ele procurava para Isaque.

BONITA

SERVA

PRESTATIVA

AJUDADORA

RECLAMONA

FOFOQUEIRA

PREGUIÇOSA

EDUCADA

OBEDIENTE

Compartilhando com Deus: Peça ajuda de Deus para obedecer sempre. ( ) Orei.

QUINTA – FEIRA – Todos somos servos
Entendendo a História
1. Antes que Eliézer terminasse de orar Rebeca surgiu, rapidamente ele se aproximou dela e fez o pedido
chave: “Dê-me de beber!” Ela fez tudo exatamente como ele havia falado. Ordene as cenas de acordo
com a história:

2. Um bom servo persiste, ou seja, segue a instrução até o fim, não desanima, não cansa. Eliézer tinha
um objetivo – uma missão. Responda:
a. Eliézer cumpriu até o fim a sua missão? ( ) Sim. ( ) Não.
b. Ele voltou para a casa de Abraão com uma esposa para Isaque? ( ) Sim. ( ) Não.
c. Ele parou na metade do caminho? ( ) Sim. ( ) Não.
d. Eliézer mudou as instruções que recebeu? ( ) Sim. ( ) Não.
3. Leia as histórias e marque um X em qual característica o personagem precisa melhorar e o que deve
fazer para se tornar um bom servo.
Uma menina, que participa do Nova Kids da Nova Igreja Batista foi desafiada a
meditar todos os dias, decorar 4 versículos por semana e não faltar durante 8
semanas. Ela até começou bem, mas quando chegou na semana 6, ela não fez
sua meditação e não decorou os versículos da semana. A justificativa que ela
deu para a professora foi que estava em período de provas.
a. Escolha duas qualidades do bom servo que estão faltando nessa menina:
( ) É responsável.
( ) Depende de Deus.
( ) Aceita desafios.
( ) Cumpre as instruções.
( ) Ora por direção.
( ) Persiste.
b. O que ela pode fazer para melhorar?
( ) Acordar mais cedo para meditar. ( ) Incluir a meditação nos seus estudos todos os dias.
( ) Assistir menos televisão e meditar.

João foi desafiado a levar figuras que seriam usadas em um trabalho de equipe de
sua turma na escola. Todos os outros tinham o mesmo desafio de levar figuras
para que o trabalho ficasse completo. João acordou muito cansado, mas mesmo
assim foi para a escola, levou as figuras que precisava e assim cumpriu seu
compromisso.
a. Escolha duas qualidades do bom servo que podemos ver nesse menino:
( ) É responsável.
( ) Depende de Deus.
( ) Aceita desafios.
( ) Ora por direção.
( ) Desânimo.
( ) Cumpre seus compromissos.
Compartilhando com Deus: Peça que Deus o ajude a ser um bom servo. ( ) Pedi.

SEXTA - FEIRA – Deus responde as orações
Entendendo a História
1. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram
com o servo de Abraão. Coloque V para VERDADEIRO ou F para FALSO:
( ) Rebeca só partiu porque já sabia quem era o noivo.
( ) Rebeca não entendia o plano de Deus, mas foi assim mesmo.
( ) Rebeca aceitou a viagem mediante a fé que ela tinha em Deus.
2. Quando se aproximavam da terra que Abraão habitava, Rebeca avistou um homem.
a. Circule a alternativa correta em relação ao nome deste homem e o que ele estava fazendo. (Gênesis
24.63).
Israel

Curtindo uma festa

Ismael

Gastando dinheiro

Isaque

Meditando

b. Coloque entre os parênteses a letra que corresponde a peça que está faltando no quebra-cabeça de
Isaque encontrando Rebeca:

3. Nesse momento Eliézer cumpriu sua missão. Rebeca ao ver seu noivo notou uma beleza diferente.
Descubra que beleza é essa na frase abaixo:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus:
Peça de Deus para sempre confiar nos planos dele para a sua vida. ( ) Pedi.

