TOP KIDS
2º Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 17 – JACÓ FOGE DE LABÃO E ENCONTRA ESAÚ
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que
surgiram coisas novas! (2 Coríntios 5:17)
2 – A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.
(Salmos 119:105)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jacó ficou muito rico porque o Senhor multiplicou os seus rebanhos. Por causa disso, Labão e
seus filhos começaram a tratar Jacó de um jeito diferente. Então Deus disse à Jacó para voltar à
Canaã, mas ele estava com medo. Pinte a resposta certa para cada pergunta.
a) Jacó estava com medo de quem?

b) O que Deus disse para Jacó?

2. Jacó recebeu a direção de Deus para voltar para sua terra. Assim como falou com Jacó, Deus
também fala conosco hoje. Leia Salmos 119:105 e circule a imagem que representa como Deus
fala e mostra a direção para nossa vida nos dias de hoje.

Pelas notícias na TV.

Pela Bíblia.

Pelos meus amigos da escola.

3. Jacó obedeceu a Deus imediatamente. Depois de contar tudo para Raquel e Lia, ele preparou
sua família para fugir. Jacó esperou Labão ficar longe e depois fugiu com sua família e com tudo
que tinha para os montes de Gileade. Encontre os 5 erros nas figuras abaixo.

CERTO
Falando com Deus: Deus, obrigado pela tua Palavra.

ERRADO

TERÇA-FEIRA
1. Jacó levou todas as riquezas que tinha conseguido juntar na terra de Labão. Ele saiu para a
casa de seu pai Isaque (Canaã). Raquel sabia que seu pai era idolatra, então ao fugir com Jacó
roubou os ídolos de seu pai. Pinte de preto os quadrados e coloque as letras dos círculos nos
espaços abaixo para entender o que é idolatria.
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Idolatria é ___ ____ ____ ____ aquilo que ocupa o ____ ___ ___ ____ ___de Deus na minha vida.
2. Labão descobriu que Jacó tinha fugido. Ele o perseguiu por sete dias. Quando Labão estava
perto dos montes de Gileade, Deus falou com ele em sonho. Leia Gênesis 31:24 e descubra o que
Deus falou para Labão e por quê. Dica: Ligue de acordo com os símbolos.
Deus falou para Labão
Por que Deus falou para Labão?
Tome cuidado

Deus sabia que Labão queria fazer mal à família
de Jacó

Não lhe faça promessas

Deus queria mostrar para Labão que ele estava
cuidando de Jacó.

E nem ameaças

Deus sabia que Labão era um enganador.

3. No encontro que tiveram Jacó lembrou para Labão o quanto foi maltratado e enganado durante
20 anos. Naquele momento, eles fizeram uma aliança em que nenhum iria prejudicar o outro.
Coloque a frase abaixo na ordem certa e descubra uma lição que podemos aprender.
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adquiridas

para nada.

As riquezas

desonestamente

não servem

(Provérbios 10:2)

As riquezas _____________________________________________________________________
Falando com Deus: Deus, eu não quero que nada tome teu lugar na minha vida.
QUARTA-FEIRA
1. Depois de 20 anos, Jacó seguiu viagem em para Canaã. Ele estava com muito medo de Esaú e
por isso, Deus permitiu que Jacó visse dois exércitos de anjos. Ele chamou aquele lugar de
Maanaim. Desembaralhe as bolinhas e descubra uma lição podemos aprender com isso.
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Deus está conosco em nossas batalhas para _______________ e nos ______________________.
2. Jacó soube que seu irmão estava indo ao seu encontro com 400 homens. Ele orou a Deus,
reconheceu tudo o que Deus fez por ele e pediu ajuda para que não fosse morto pelo irmão.
Depois teve uma ideia. No dia seguinte enviou vários presentes a Esaú. Leia Gênesis 32:14-15 e
escreva a quantidade de presentes que Jacó mandou para Esaú.

3. Jacó foi sozinho para um lugar solitário. Lá Jacó viu um homem que lutou com ele até o
amanhecer. Para descobrir quem era esse homem, circule abaixo a única palavra escrita com letra
pontilhada.
Jacó recebeu a benção de seu
pai Isaque de uma forma fácil e
enganosa, mas desta vez não
seria fácil.

Falando com Deus: Deus, obrigada por sempre estar comigo em todos os momentos.
QUINTA-FEIRA
1. O homem deslocou a coxa de Jacó enquanto eles
lutavam. Mesmo assim Jacó não o deixou ir enquanto ele
não o abençoasse. Então disse o homem: “Seu nome não
será mais Jacó (enganador), mas sim Israel (ele luta com
Deus), porque você lutou com Deus e com os homens e
venceu”. Cubra o desenho.

Jacó chamou àquele lugar Peniel.

2. Os quadrinhos abaixo estão fora de ordem. Organize as cenas de forma correta.
(A) Jacó estava com medo, pois seu irmão guardava uma mágoa profunda durante 20 anos.
(B) Jacó viu Esaú se aproximando com 400 homens.
(C) Ele se aproximou e se curvou até o chão sete vezes.

3. Quando Esaú viu Jacó, correu ao seu encontro, abraçou no seu pescoço e o beijou. Os dois
choraram. Esaú não guardou mágoa para sempre. Toda aquela mágoa tinha terminado e agora
eles estavam ali felizes. Pinte somente os círculos e descubra as consequências da mágoa.

Fecha as
portas para
o perdão

Faz bem para o
coração.

Afeta
sua
saúde

Te deixa
bem com
Deus

Agrada
a Deus

Te deixa feliz

Atrapalha
sua
comunhão
com Deus

Falando com Deus: Deus, me ajude a não guardar mágoa de ninguém.
SEXTA-FEIRA
1. Jacó e sua família chegaram a Siquém. Nessa cidade, sua filha Diná
fez amizades com pessoas que não devia. Um dia, ela estava sozinha e
foi visitar as mulheres daquela terra. No caminho, algo muito triste
aconteceu. Um homem chamado Siquém atacou Diná, machucou com
muita força seu corpo. Com essa história, aprendemos uma lição muito
importante:
Você deve ficar atento e não andar sozinho.
Agora marque

nas atitudes corretas e

para as erradas.

ATITUDE
Posso ir sozinho para o banheiro do shopping.
Posso brincar sozinho na rua sem um responsável por perto.
Não devo conversar com pessoas estranhas na internet.
Não pegar carona sem pedir dos meus pais.
Por causa desse incidente, os filhos de Jacó mataram todos os homens da cidade de
Siquém, até mesmo o governador e o seu filho.
2. Por causa do que aconteceu, Jacó fugiu para Betel. De Betel eles seguiram viagem e quando
estavam em Efrata (Belém), Raquel estava grávida e começou a dar à luz com dificuldade. Ela não
resistiu e morreu. Decifre o código e descubra o nome que Jacó deu a criança.
__________________________
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3. Jacó foi visitar seu pai. Isaque morreu aos 180 anos. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram.
Deus mudou não apenas o nome de Jacó, mas o caráter desse grande homem. Com a história de
Jacó, aprendemos uma lição muito importante. Complete com as palavras certas:
Deus _______________ (usa / não usa) circunstâncias da nossa vida
para ______________ (piorar / melhorar) nosso caráter.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a estar atento e tomar cuidado.

