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• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Reis 11:26 a 17:1 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Fale para a criança: Semana passada aprendemos sobre a vida do rei 
Salomão. Ele foi o segundo homem mais sábio do mundo porque pediu 
sabedoria a Deus, e Deus escutou esse pedido. 

Continue: Quando pedimos algo que agrada o 
coração de Deus, ele nos escuta. Salomão fez coisas maravilhosas 
durante a sua vida, construiu um templo para Deus, escreveu vários 
conselhos de Provérbios, escreveu canções e muito mais.  

Diga com olhar de tristeza: Mas Salomão não foi fiel a Deus até o 
fim de sua vida. Ele se casou com várias mulheres e essas mulheres 
fizeram com que ele construísse altares para outros falsos deuses.  

Conclua: Deus quer que seja fiel até o fim. Você aprendeu que 
Salomão é um exemplo que não terminou bem. Devido à sua infidelidade e desobediência, o 
reinado foi dividido e seu filho reinou somente uma parte das tribos de Israel. 

Fixando a lição/A criança repete: Não basta 
iniciar bem, eu preciso terminar bem. 

Atividade: Aprendemos na Bíblia o que 
agrada a Deus, por isso precisamos sempre 
buscar estuda-la. Leve a criança até a Bíblia:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUÇA, MEU FILHO, A INSTRUÇÃO DE SEU PAI E NÃO DESPREZE O 
ENSINO DE SUA MÃE. (PROVÉRBIOS 1:8)  

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: 

Senhor Deus, me ajuda a procurar na 

Bíblia as respostas que eu preciso. Em 

nome de Jesus, amém. 
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Fale para a criança: Deus falou que o reino de Israel seria dividido e apenas 
uma parte seria entregue para o filho de Salomão. 

Continue: Jeroboão era um homem e mestre de obras do templo. Era uma 
pessoa normal como eu e você. Mas algo mudaria sua vida. Jeroboão fazia 
bem o seu trabalho, por isso Salomão o viu e colocou para ser líder de um 

grupo de trabalhadores da tribo de José. 

Fale olhando nos olhos da criança: Quando fazemos bem o nosso trabalho, somos colocados 
em lugares melhores, e recebemos honra. 

Diga: No caminho para casa um dia, ele encontrou o profeta Aías. 
O profeta estava usando uma capa, ele rasgou a capa em 12 
pedaços e entregou 10 pedaços para Jeroboão. 

O profeta disse: “toma dez pedaços para você, porque Deus vai 
tirar o reino da mão de Salomão e vai dar 10 tribos para você e ele 
irá ficar com duas” Isso acontecerá porque eles adoraram outros 
deuses e desobedeceram às minhas ordenanças.  

Conclua: A desobediência de Salomão afetou todo um reino, e fez 
com que o seu filho também perdesse o direito de reinar sobre todo 
o território de Israel. O nosso pecado nunca afeta somente a nós. 

Fale com amor: Deus é amor, mas também é justo. Ele 
recompensa cada um com as suas atitudes. Por isso, precisamos 
ter cuidado com a maneira que vivemos. 

Fixando a lição/A criança repete: Quando eu obedeço, recebo 
bençãos de Deus. 

Atividade: Desenhe abaixo quem são as autoridades que você tem 
na sua vida. Lembre-se: você obedece a Deus quando obedece a 
essas autoridades: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fale para a criança: Roboão, filho de Salomão, ficou com 
duas tribos. Ele pediu conselhos de como liderar o povo. 
Primeiro ele falou com conselheiros mais velhos e depois 

com seus amigos mais jovens.  

Continue: Os conselheiros mais velhos eram os homens que estiveram com seu pai, Salomão, e 
viram tudo que Deus fez. Eles tinham experiência e mais sabedoria. Os conselheiros mais jovens, 
eram os amigos de Roboão, que tinham crescido com ele. Não tinham tanta sabedoria assim. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a ser uma criança obediente. Em 

nome de Jesus, amém. 

 



Diga: A Bíblia fala que Roboão deu ouvidos para os 
conselhos dos seus amigos, que eram mais jovens. Ele não 
deu ouvido aos conselhos dos homens mais sábios e que 
eram autoridades de Israel.  

Pergunte e espere a resposta da criança: Quando seus 
pais dão um conselho e seus amiguinhos da escola falam 
outra coisa. O que você deve fazer? 

Afirme com amor: Deve obedecer a seus pais pois eles têm 
mais experiência. Deus colocou na sua vida autoridades para 
te ensinar o que é certo, pessoas mais velhas e mais sábias.  

Conclua: Então, Roboão ignorou os conselhos dos mais velhos. E fez exatamente o contrário do 
que eles tinham aconselhado. Quando ignoramos bons conselhos, coisas ruins acontecem. Deus 
nos ensina na Bíblia que devemos buscar bons conselhos e devemos escutar as pessoas mais 
sábias. 

Pergunte e espere a resposta da criança: Quando sua mãe manda você arrumar seus 
brinquedos, e seus amigos falam pra deixar isso pra depois, quem você escutar? 

Quando seu pai manda você fazer a tarefa da escola, e alguma outra pessoa, chama você para 
brincar, quem você deve escutar? 

Fale olhando nos olhos da criança: Devemos ouvir nossas autoridades, as pessoas que nos 
amam e querem nosso bem.  

Fixando a lição/A criança repete: Preciso aprender a pedir e escutar bons conselhos. 

Atividade: Circule onde podemos receber bons conselhos: 

 

 
 
 
 
 

 
Fale para a criança: Roboão seguiu o conselho ruim: aumentou o trabalho 
dos israelitas e os castigou mais ainda. O povo ficou revoltado e decidiu se 
rebelar. O reino de Israel ficou dividido. O reino do Norte se chamou Israel e o 
do Sul, Judá.  

Continue: Deus disse que da casa de Davi levantaria um rei. Por isso, 
Roboão ficou com a tribo de Judá, pois Cristo viria daquela tribo. Deus sempre cumpre suas 
promessas. Jeroboão ficou na cidade de Peniel, mas depois de reinar um tempo, começou a 
duvidar de Deus. Ele começou a pensar: “e se as pessoas tiverem saudades de Jerusalém”, “E se 
Roboão me matar?” 

Diga: Não tinha motivo para Jeroboão duvidar de Deus e duvidar do seu reinado. Mas ele duvidou. 
E por causa disso, tomou decisões erradas.  

PAI/MÃE 

BÍBLIA 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda saber pedir e escutar bons 

conselhos, quero ser uma criança sábia. Em nome de Jesus, amém. 

 



Fale com tristeza: Jeroboão se afastou de Deus, escutou 
maus conselhos, construiu bezerros de ouro para o povo 
adorar... Era assim a atitude do povo depois do reinado de 
Jeroboão: “Deus altíssimo é apenas mais um, não tem lugar 
especial na nação para Ele, muito menos nos nossos 
corações”.  

Conclua: Por causa dessa desobediência de Jeroboão, Deus 
não fez o reinado dele durar muito tempo. Depois de Jeroboão 
vieram outros reis, mas nenhum fazia o que agradava a Deus. 
Passaram 6 reis em 50 anos, após a morte de Salomão. 

Fixando a lição/A criança repete: Quando eu desobedeço a 
Deus, meus planos não dão certo.  

Atividade: Pinte bem bonito e cole papel picado no desenho abaixo que mostra quem deve ser o 
primeiro lugar em nossa vida: DEUS. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança: Como vimos ontem, vieram vários reis depois de 
Jeroboão, um deles foi Acabe. Ele se casou com uma mulher chamada 
Jezabel, e os dois fizeram seu deus Baal o deus oficial do reino do 
norte. Em apenas 50 anos gerações se perdem.  

Diga: Acabe e Jezabel era o pior casal real da história desde sua 
época e até hoje. Campeões da maldade. Eles fizeram o que o 
Senhor reprova, desobedeceram a Deus, construíram altares para 
ídolos falsos. Acabe provocou a ira de Deus mais do que todos os 
outros reis antes dele. Deus fez questão de falar isso. 

Continue com voz de tristeza: Com o tempo o Deus invisível se 
tornou cada vez mais invisível e os visíveis se tornaram mais 
visíveis. Isso tudo aconteceu em apenas 50 anos. No início do 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, quero te colocar como primeiro lugar em 

minha vida, me ajuda a sempre te adorar e não me afastar de ti. Em nome de Jesus, amém. 

 



reinado de Salomão, ele proclamou que havia um só Deus. Agora no reinado de Acabe, era 
proibido dizer que existia apenas um Deus.  

Conclua: Eles sofreram as consequências por sua desobediência e falta de temor a Deus. O fim 
deles foi terrível. 

Fixando a lição/A criança repete: Minhas atitudes importam pra Deus.  

Atividade: Desenhe abaixo atitudes de uma criança que obedece e ama a Deus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECORTE ABAIXO AS FIGURINHAS E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o seu!  

OU 
 Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao lado! 

 
 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, quero te agradar com as minhas atitudes, 

meus pensamentos, e minhas palavras. Em nome de Jesus, amém. 

 

JESUS ORA NO GETSÊMANI  JESUS É PRESO  

http://www.nibparana.org/

