TOP KIDS
7ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 22 – JÓ – PACIÊNCIA NO SOFRIMENTO
Nome: ______________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor / Contato: ___________________ /________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra.” (Jó 19.25)
2 – “Sei que podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos pode ser frustrado.” (Jó 42.2)
3 – “E disse: ‘Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome
do Senhor". (Jó 1.21)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Essa semana vamos estudar sobre Jó. Vamos conhecer um pouco desse grande homem.
Organize o versículo de acordo com as formas geométricas.

e evitava
o mal
(Jó 1:1)

íntegro
e justo;

Jó era um
homem

temia
a
Deus

_____________________________________________________________________________
(Retângulo + Quadrado + Pentágono + Círculo)
2. Deus conhece cada detalhe da nossa vida e com Jó não era diferente. Leia Jó 1:2-3 e
responda as perguntas.
b) Quais os bens que Jó possuía? Circule os
a) Quantos filhos e filhas Jó tinha?
bens.
(

) 4 filhos e 6 filhas

(

) 7 filhos e 3 filhas
ANIMAIS

CARROS

SERVOS

3. Certa vez, os anjos foram se apresentar ao Senhor, e Satanás, o acusador, também foi. Deus
falou para Satanás o quanto Jó era um servo fiel e íntegro que sempre fazia a vontade de Deus.
Ligue e complete o que Deus sentia por Jó.
VERGONHA
ORGULHO
RAIVA
DESPREZO

●
●
●
●



Deus sente ____________ de filhos obedientes.

Falando com Deus: Deus, eu quero sempre fazer a tua vontade.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Satanás responde a Deus
acusando Jó de amá-lo por
interesse. Os quadrinhos
mostram a conversa de
Satanás e Deus, mas estão
embaralhados. Numere-os na
ordem correta.
Dica: Leia Jó 1:9-12

2. Satanás continuou com seu plano de atacar Jó. Para você saber as notícias que iam chegando,
complete as frases de acordo com o enigma matemático e depois leia em voz alta. Dica: Siga o
exemplo.
6
15
3
5
FOGO DO CÉU DESABOU ATACARAM CAMELOS
8
2
11
7
EMPREGADOS FESTA
JUMENTOS CARNEIROS

4
CALDEUS
10
BANDOS

1ª Notícia: Os sabeus _atacaram_ (2+1) e levaram embora os bois e ____________ (2+9).
2ª Notícia: Os __________ (2+2) vieram em três bandos, levaram os ___________ (2+3) e
mataram os empregados.
3ª Notícia: Caiu _______________ (9-3) e queimou as ovelhas e os _____________________
(2x4).
4ª Notícia: Os seus 10 filhos estavam fazendo uma ____________ (2x1) na casa do irmão mais
velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da
casa, que ____________ (1x15). Todos morreram!
3. Jó se levantou, cheio de tristeza, ajoelhou-se e adorou a Deus. Leia Jó 1:21 e complete a fala
de Jó.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a aceitar os teus planos para minha vida.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Novamente, os anjos e Satanás vieram se apresentar a Deus. Deus para Satanás: “Você viu
meu servo Jó? Ele continua íntegro, mesmo você tentando destruí-lo sem motivo”. Leia o que
Satanás respondeu para Deus e complete (Jó 2:4-5).
"Pele por pele! ", respondeu Satanás. "Um __________ (MEM-HO) dará tudo o que tem
por sua _______ (DA-VI). Estende a tua mão e _______ (FE-RE) a sua carne e os seus
ossos, e com certeza ele te __________ (A-RÁ-MAL-A-DI-ÇO) na tua face. "
2. O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, ele está em suas mãos; apenas poupe a vida dele".
Satanás saiu da presença do Senhor. Leia Jó 2:7-8 e marque o que Satanás fez com Jó.
( ) Feridas terríveis, da sola dos pés até a cabeça. Ele
sentava em cima das cinzas para aliviar a dor.
( ) Poucas feridas, pois sua esposa dava remédios e ele já
estava ficando curado.

3. Jó não fez nada para sofrer
tanto. A esposa de Jó ficou
revoltada e disse: "Você ainda
mantém sua integridade, mesmo
depois de tudo o que Deus nos
fez? O melhor que você tem a
fazer é amaldiçoar a Deus e
morrer!". Escreva no quadro a
resposta de Jó. (Jó 2:10)

Você fala com uma
____________________.
Aceitaremos o bem dado
por _________, e não o
mal?

Falando com Deus: Senhor, quero ser íntegro e te amar mesmo com as dificuldades!
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Mesmo diante do sofrimento, Jó não reclamou. Jó amava a Deus independente do seu
sofrimento. Agora no espaço a baixo marque com um J da forma como Jó reagiu e M a forma
como sua mulher reagiu.
( ) Amou a Deus somente quando estava tudo bem e com dinheiro.
( ) Amou a Deus nos momentos bons e ruins.
( ) Pensamento em coisas terrenas, que não tem valor na eternidade.
( ) Pensamento em coisas eternas. Mesmo com doenças e sofrimentos, temos o Senhor.
2. Jó tinha três amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando viram Jó naquela situação, tiveram uma
conclusão muito errada, dizendo que o sofrimento de Jó era por causa de pecados. Circule a
palavra correta de acordo com a história que aprendeu no domingo.
a) Sofrimento ( é / não é) castigo por ter pecado.
b) O castigo do pecado é uma ( passagem / eternidade) longe de Deus, que é
o (céu / inferno).
c) A pessoa que mais sofreu no mundo jamais pecou: ( Jesus / Satanás).
3. Jó nos deu um grande exemplo a ser seguido diante do sofrimento. Ligue a resposta certa de
acordo com os símbolos:
Diante do Sofrimento
Temos que confiar em Deus.
Sei que isso é castigo por causa do meu pecado.
Sei que meu sofrimento serve para glorificar a Deus
Devemos culpar a Deus.
Deus tem um propósito para o meu sofrimento, não vou abandoná-lo.
O meu sofrimento serve para me trazer desgraças.
Falando com Deus: Senhor, obrigado por cuidar de mim até no sofrimento.

SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Para decifrar uma grande verdade, risque todas as letras G que aparecem na frase abaixo.
Depois a escreva abaixo.
CGOGIGSGAGS GMGÁGSG GPGOGDGEGMG GAGCGOGNGTGEGCGEGRG
GCGOGMG GPGEGSGSGOGAGSG GBGOGAGSG

____________________________________________________________________________
2. Deus não fica em silêncio para sempre (Jó 38:1). O mundo e os acontecimentos nunca estão
fora do conhecimento, controle e cuidado de Deus. Leia os versículos e ligue as figuras com os
versículos.
Jó 38:4

Jó 38:5

Jó 38:8

Jó 38:24ª

Jó 38:24b

●

●

●

●

●

RELÂMPAGOS

TERRA

MAR

CONTINENTES

VENTOS

3. Deus é o Criador e tem direito sobre a criação; Ele faz o que quiser da nossa vida. Ele é
SOBERANO. Troque o número pelas vogais e descubra o que significa “soberano”:

Soberano: Q51L3D1D2 2XCL5S3V1 D2 D25S; 1Q52L2 Q52 2ST1
1C3M1 D2 Q51LQ52R C4NTR4L2 45 D4M3N34.
1=A
2=E
3=I
4=O
5=U
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. O Senhor abençoou o final da vida de
Jó mais do que o início. O Senhor o
tornou novamente próspero e lhe deu em
dobro tudo o que tinha antes. Também
Jó teve novamente sete filhos e três
filhas. Leia Jó 42:14 e procure os nomes
das filhas de Jó:

Finalmente Jó aprendeu que quando nada mais restar, Deus é suficiente! Nos momentos
difíceis, faça como Jó e agarre-se na certeza das promessas do Senhor.
Falando com Deus: Deus, me ajuda a passar pelos momentos difíceis da minha vida, molda o
meu caráter e faça de mim uma pessoa melhor.

