TOP KIDS
4ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 28 – A INCREDULIDADE E MURMURAÇÃO NO DESERTO
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 - Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia! (Salmos 34:8)
2 - Façam tudo sem queixas nem discussões. (Filipenses 2:14)

SEGUNDA-FEIRA
1. O povo atravessou o Mar Vermelho. Agora eles iriam passar uma longa jornada no deserto.
Deus levou o povo para o deserto por três motivos. Complete as palavras da cruzinha com as
vogais A, E, I e O para encontrar as palavras que faltam.
c)
D
a) Para ______________ o povo, se obedeceriam ou não (Dt 8:2);
I
a) T E S T A R
b) Para __________________o povo para saberem que tudo vem da
C
mão de Deus (Dt 8:3);
I
c) Para _______________ o povo porque Disciplina = Treinamento
P
L
(Dt 8:5).
b) H U M I L H A R
N
2. Moisés conduziu o povo até o deserto de Sur. Mas eles ficaram 3
A
dias caminhando no deserto procurando água. De repente viram
R
água! Correram para beber e cuspiram porque era amarga. Leia os
versículos indicados abaixo de Êxodo 15 e marque a resposta correta.
a) O que o povo começou a reclamar? (v. 24)
( ) Que iremos comer?
( ) Que iremos beber?
b) Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe mostrou algo. O que era? (v. 25)
( ) Um arbusto. ( ) Um pouco de açúcar. ( ) Um remédio.
c) O que Moisés fez? (v. 25)
( ) Ele lançou o arbusto na água. ( ) Ele colocou apenas o açúcar na água.
d) O que aconteceu em seguida ao ato de Moisés? (v. 25)
( ) Nada! ( ) A água mudou de cor.
( ) A água se tornou boa para beber.
3. Os israelitas foram testados e não passaram. Ainda reclamaram pela segunda vez. Mesmo
assim Deus dá mais uma promessa. Complete Êxodo 15:26 seguindo a direção das setas e
descubra qual a promessa que Deus deu ao povo.
obedecerem

derem

aprova

trarei

Se vocês ______________atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que ele ______________,
se derem ouvidos aos seus mandamentos e _________________ a todos os seus decretos, não
______________ sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou
o Senhor que os cura. (Êxodo 15:26)
Falando com Deus: Deus, me ajuda a não reclamar como o povo de Israel reclamou.

TERÇA-FEIRA
1. Agora vamos aprender o significado de duas palavras: incredulidade e murmuração. Use as
palavras que estão nos círculos para descobrir o significado de incredulidade e as palavras que
estão nos retângulos para descobrir o que é murmuração.
Não reconhecer
que Deus age

É se
recusar
a

em todas as
coisas para o
nosso bem.

crer
apesar
do que

É reclamar. É
ser ingrato.

sabe e
do que
viu.

Incredulidade: ___________________________________________________________________
Murmuração: ____________________________________________________________________
Murmuração nos faz esquecer as maravilhas que Deus fez em nosso favor. Quando reclamo,
estou dizendo para Deus que não aceito o que ele está fazendo em minha vida.
2. Os israelitas chegaram a um lugar chamado Elim. Aquele lugar mostrava a provisão de Deus e
seu cuidado pelo seu povo. Leia Êxodo 15:27 e escreva o que eles encontraram em Elim.

12 F_______ D__ Á________

70 P___________________

3. Apesar dos israelitas terem murmurado, Deus foi bom mais uma vez com eles. Deus odeia
murmuração. Deus quer que façamos tudo sem reclamar e sem brigar. Ele se alegra com a
gratidão, então devemos agradecer a ele por tudo. Pinte as imagens que representam gratidão.

Falando com Deus: Deus, obrigado por tudo o que tenho e por me dar o necessário.
QUARTA-FEIRA
1. O povo de Israel saiu de Elim e
chegaram no deserto de Sim. Após 45
dias de Deus ter mostrado seu poder
em tirar os israelitas do Egito, eles já
haviam esquecido tudo o que o Senhor
havia feito. Siga as setas e escreva o
que eles fizeram.
__________________________________
__________________________________

2. Mais uma vez eles desejaram voltar para o Egito. O Egito era um lugar de idolatria e escravidão,
mas não era isso que Deus queria para o seu povo. Escreva a frase no sentido correto e descubra
uma lição importante.

.pecado no vida uma viver que do Senhor o com sofrer melhor É
É m___________________________________________________________________________
3. Moisés disse: “Quem somos nós? Vocês não estão
reclamando de nós, mas do Senhor". Eles não
confiaram no Deus que havia mostrado tanto poder. No
final da tarde, Deus mandou nuvens de aves
(codornizes) como areia da praia para o povo comer.
Pinte as 2 codornizes que são exatamente iguais.


Deus estava tendo muita paciência com esse
povo ingrato. Viram tantos milagres e mesmo
assim reclamavam.



Nova Kids, nunca esqueça: Deus odeia
reclamação.



Ele tem misericórdia e tenta ensinar, mas
chega um momento que ele não aceita mais.
Cuidado com a reclamação.

Falando com Deus: Deus, me ajuda a ter um coração agradecido.
QUINTA-FEIRA
1. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento.
Depois que o orvalho secou, flocos finos estavam sobre a superfície do
deserto. O mesmo Deus que fez chover granizo agora fez chover maná.
Observe com atenção os quadros abaixo para completar a frase abaixo e
descubra o que é maná. Dica: Em cada quadro tem uma forma geométrica
diferente. Essa é a resposta.
(1)
(2)
(3)
Preto

Bolo

Mel

Azul
Ovo

Branco

Arroz

Milho

Feijão

O maná era ________________ (1) como semente de coentro e tinha gosto de _____________ (2)
de ____________(3).
2. Quando os israelitas viram aquilo começaram a perguntar uns aos outros: Maná, maná, o que
quer dizer: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Descubra o que Moisés respondeu a
eles. Siga as pistas, depois escreva.
lhes deu
para comer

que o Senhor

Este é o pão

_________________________________________
_________________________________________

3. Deus fez o teste do maná para mostrar que ele cumpre com sua promessa. Ligue de acordo com
a forma igual e aprenda mais.
Deus mandou que:

Deus queria ensiná-los:

No sexto dia juntassem
em dobro, para dois dias
porque sábado não cairia
o maná.

Eles deveriam confiar todo dia em
Deus.

Para que as futuras gerações vissem
o pão que ele havia dado no deserto
quando os tirou do Egito.

Juntar só o suficiente para aquele
dia. Não podia guardar nada para a
manhã seguinte.
Recolhessem um jarro de maná e
guardassem.

Eles deveriam confiar na
providência de Deus.

Falando com Deus: Deus, obrigado por cuidar de mim.
SEXTA-FEIRA
1. Coloque as imagens na sequência correta dos fatos. Dica: Êxodo 17:1-7

(

)

(

)

(

)

(

)

(1) Depois, eles partiram do deserto de Sim e acamparam em Redifim.
(2) Mas lá não havia água para beber. Não confiaram em orar e sim reclamar pela quarta vez.
(3) Então Moisés clamou ao Senhor.
(4) Respondeu-lhes o Senhor: Eu estarei à sua espera no alto da rocha, bata na rocha e dela sairá
água. Moisés fez conforme o Senhor mandou.
2. Deus cuidou do povo de forma milagrosa, mesmo com tanta reclamação ele providenciou água e
alimentos no deserto. Ele deu um nome aquele lugar. Cubra as palavras e depois coloque as
sílabas na sequência certa para descobrir os significados dos nomes.
2
1
3
(VA – PRO – ÇÃO)
__________________________
3

2

4

1

(LI – BE – ÃO – RE)
__________________________
3. Deus nos dá um conselho hoje na sua Palavra. Leia Salmos 95:8-10 e complete com os
espaços que faltam.
Não endureçam o ♥________________, como em Meribá, como aquele dia em Massá,
no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova
apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse:
Eles são um povo de ♥______________ ingrato; não reconheceram os meus ______________
Falando com Deus: Senhor, eu não quero ter um coração que esquece as tuas obras.

