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TOP KIDS
1º Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 16 – JACÓ: FUGA, CASAMENTO E FILHOS
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por
mim”. (João 14:6)
2 – Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. (Romanos 14:12)
SEGUNDA-FEIRA
1. Esaú ficou muito irritado por ter sido enganado por Jacó e planejou matá-lo. Rebeca ficou
sabendo disso e falou para Jacó fugir para a casa de Labão que é irmão de Rebeca. Isaque o
abençoou e o enviou para procurar uma esposa entre as filhas de Labão. Leia Gênesis 28:1-2 e
circule a palavra que completa a frase corretamente.
a) Isaque ordenou que Jacó (se casasse/ não se casasse) com uma mulher de Canaã.
b) Jacó saiu de Berseba e foi para (Harã / Egito).
c) Labão era (irmão / primo) de Rebeca.
Jacó não imaginava o quanto sua vida ia mudar nessa viagem.

2. Jacó saiu de Berseba para uma longa viagem.
Quando anoiteceu ele estava exausto. Ele parou
em certo lugar, pegou uma pedra para servir de
travesseiro e dormiu. Então ele teve um sonho.
Ligue os pontos e complete o sonho de Jacó.
Depois pinte o desenho.

3. Agora, responda às perguntas abaixo.
a) O que Jacó viu no sonho?
( ) Uma escada apoiada na terra que chegava até os céus.
( ) Uma escada rolante.
b) Quem subia e descia pela escada?
( ) Os animais criados por Deus.
( ) Os anjos de Deus.
c) Quem essa escada representava? (João 14:6; João 1:51)
( ) Jesus.
( ) Ninguém, só uma escada.

Falando com Deus: Deus, eu creio que Jesus é o único caminho para o céu.

TERÇA-FEIRA
1. No sonho, Deus ofereceu a promessa que tinha feito para Abraão e Isaque, mas isso não era o
suficiente. Jacó precisava do seu próprio relacionamento com Deus. Retire as palavras dos
quadros em branco e descubra uma lição que podemos tirar.
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_____________________________________________________________________________
Toda criança precisa ter um relacionamento com Deus baseado em uma decisão sua, e não
porque seus pais frequentam igreja ou porque foi criado em igreja.
2. Jacó acordou e disse: “Sem dúvida o Senhor está nesse lugar e eu não
sabia!” De manhã pegou a pedra que havia usado com travesseiro,
colocou em pé como uma coluna, derramou óleo sobre ela e fez ali um
memorial. Siga as setas e descubra o nome da cidade.
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3. Jacó seguiu viagem e chegou perto da terra de seu tio
Labão. Ele viu um poço onde pastores esperavam os
rebanhos se reunirem. Jacó então conversou com eles e
ficou feliz quando soube que conheciam Labão. De
repente, chegou uma das filhas de Labão. Leve Jacó até
essa mulher e descubra qual era seu nome.

Ela se chamava: ___________________

Falando com Deus: Deus, me ajuda aprender tudo sobre ti, eu quero te conhecer melhor.
QUARTA-FEIRA
1. No meio da conversa de Jacó com os pastores, chegou Raquel com as ovelhas do pai dela.
Quando a viu, Jacó rolou a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas do seu tio Labão. Depois
disso, ele beijou Raquel e começou a chorar. Encontre 6 erros nas cenas abaixo.
CERTO

ERRADO

2. Jacó contou que era filho de Rebeca. Raquel correu e contou tudo ao seu pai Labão. Seu tio
ficou muito feliz com sua chegada. Jacó amava Raquel e decidiu trabalhar por ela. Ele fez um
acordo com Labão para trabalhar durante algum tempo. Conte quantas ovelhas com bolinhas tem
na cena abaixo e descubra por quantos anos foi o trato de Labão e Jacó.

O trato entre Jacó e Labão era de _____ anos de
trabalho.

3. Labão tinha duas filhas: Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. No dia do casamento Labão
enganou Jacó. Naquela época não era costume entregar a filha mais nova para casar antes da
mais velha. Leia o texto abaixo e encontre as palavras destacadas no caça-palavras a seguir.
Quando completou os 7 anos de trabalho, Jacó
pediu para casar com Raquel.
Labão reuniu todo o povo e fez uma festa.
Labão deu a sua filha Lia para ser esposa de Jacó
no lugar de Raquel.
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Jacó foi enganado pelo seu tio. Ele agora estava sentido na pele do veneno que tinha dado a
seu irmão Esaú – o engano.
Falando com Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa que cumpre o que fala.
QUINTA-FEIRA
1. Jacó aceitou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ao todo ele trabalhou 14 anos por ela. Para Jacó
pareceram poucos dias, pois ele amava muito Raquel. A motivação do nosso trabalho faz com que
ele seja legal ou mais chato. Quando trabalhamos para Deus, o trabalho se torna leve. Pinte os
desenhos que mostram as crianças que estão ajudando e com isso trabalhando para Deus.

2. Deus viu que Lia era desprezada e começou a dar filhos para ela. Raquel sentiu inveja pois não
podia ter filhos. Ela não esperou no Senhor e deu sua serva Bila para Jacó. Lia também deu sua
serva para Jacó ter filhos. Deus se lembrou de Raquel e concedeu a ela filhos. Desenhe o rosto em
cada filho de Jacó e circule quem foi o primeiro filho de Raquel. Dica: Leia Gênesis 30.23-24.

3. Deus não precisa da nossa ajuda. No tempo certo ele cumpre os seus propósitos. As mulheres
de Jacó tiveram inveja uma das outras. Onde há inveja, há confusão e pecado. Para aprendermos
sobre o que é inveja substitua o desenho pelas palavras e depois leia a frase completa em voz alta.
 - incapacidade

 - desejo

 - sofrimento

Inveja é ()_____________________ de ter algo ou ser como alguém, acompanhado de
()______________________ pela ()_____________________ de realizá-lo.
Falando com Deus: Deus eu quero esperar o teu tempo e me ajuda a não ser invejoso.
Sexta-feira
1. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó decidiu voltar para Canaã. Labão insistiu para que ele
ficasse e disse que pagaria a Jacó o salário que ele pedisse. Eles combinaram que o salário de
Jacó seriam as ovelhas pintadas e salpicadas. Entretanto, Labão enganou Jacó. Substitua os
números pelas letras e complete a frase abaixo.
A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

21 11 6 15 25 5 12 3 24 8 10 20 2 26 17 13 9 19 4 23 16 22 7 18 14 1

Labão

__ __ __ __ __ __ __ os animais pintados a uma distância de três dias
21 5 21 4 23 17 16

e os

__ __ __ __ __ __
15 25 24 18 17 16

aos cuidados dos seus filhos.

2. Jacó pegou varas verdes e tirou
fitas da casca. Assim as varas
ficaram cheias de listas claras.
Jacó pôs as varas perto das
águas, onde os animais
pudessem ver as varas. Leia
Gênesis 30:39 e desenhe como
as ovelhas começaram a nascer.

3. O Senhor multiplicou os rebanhos de Jacó. Assim os rebanhos de Jacó cresceram depressa. Ele
ficou rico, possuindo rebanhos enormes, e muitos servos, servas, camelos e jumentos. Leia
Deuteronômio 8:17-18 e marque X na lição podemos aprender.
(

) Tudo o que consigo é porque sou muito inteligente.

(

) Deus é quem me dá a possibilidade de produzir riqueza.

Falando com Deus: Senhor, obrigado por me dar capacidade de trabalhar.

