MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 15 – O BOM SAMARITANO
Nome:___________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: ________________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. (João 17:3)
2 – Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. (1 João 4:20)
SEGUNDA-FEIRA
1. Mais uma vez um fariseu foi procurar Jesus. Ele
não queria aprender sobre as verdades de Deus. Ele
estava ali para pôr Jesus à prova. Ele fez uma
pergunta nada inteligente. Complete o que homem
falou, circulando as palavras corretas, depois pinte o
desenho. Se precisar, leia Lucas 10:25.

Mestre, o que preciso fazer para herdar
(a vida eterna / muito dinheiro)?

2. Jesus respondeu à pergunta do fariseu com outra pergunta: “O que está escrito na Lei?”
Substitua os símbolos pelas palavras e complete a resposta do fariseu. (Lucas 10:27)

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu _____________, de toda a sua a alma, de todas as suas

____________ e de todo o seu entendimento e ame o seu ______________ com a si mesmo.

3. O que precisamos fazer nada para herdar a vida eterna? Marque X na lição correta.
Para herdar a vida eterna eu...
( ) Não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo. Eu só preciso entregar minha vida para Jesus.
( ) Preciso dar todos os meus brinquedos para os pobres. Preciso ser um filho obediente.
Falando com Deus: Jesus, obrigado por me dar a vida eterna.

TERÇA-FEIRA
1. Jesus queria mostrar para aquele fariseu que ele era pecador e que não podia salvar a si
mesmo. Leia a lição abaixo. Depois encontre no caça-palavras as palavras destacadas.
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2. O mestre da lei tentou se justificar. Ele fez mais uma pergunta para Jesus. Leia Lucas 10:29 e
complete a fala do fariseu.
Quem é o meu
_____________?

3. Deus quer que você ame seu irmão. A Bíblia fala algo muito importante sobre isso. Vamos
aprender o que é? Coloque as sílabas na ordem certa e complete 1 João 4:20.
Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, mas odiar seu irmão, é ________________(TI- SO-MEN-RO),
pois quem não ama seu_________ (MÃO-IR), a quem vê, não pode amar a ______ (US-DE), a
quem não vê. (1 João 4:20)

Falando com Deus: Deus, me ajuda a amar o meu irmão.

QUARTA-FEIRA
1. Jesus contou uma parábola para as pessoas entenderem melhor. Nessa parábola havia um
homem samaritano. As pessoas que ouviram não gostaram muito. Desenrole a frase e descubra o
porquê.

______________________________________________________

2. Leia como começa a parábola, depois desenhe completando a última cena de acordo com a
história.

Um homem vinha de
Jerusalém para
Jericó quando foi
assaltado.

Os ladrões bateram
nele e roubaram tudo
que ele tinha.

Eles se foram e
deixaram o homem
quase morto.

3. Passou por aquele caminho um sacerdote. Ele era um homem religioso, que orava pelo povo.
Depois passou um levita, que era um ajudante do sacerdote. O que eles fizeram por aquele homem
machucado? Leia Lucas 10:31-32 e ligue a resposta certa.

Parou para ajudar
Passou pelo outro lado
Levita

Sacerdote

Falando com Deus: Jesus, eu não quero ser religioso. Eu quero te amar de verdade.
QUINTA-FEIRA
1. Passou o sacerdote, mas ele não parou para ajudar. Passou o levita, mas ele também não
ajudou. Quem ajudou aquele homem machucado? Tente levar os três homens até ele e descubra
quem o socorreu.

2. O samaritano cuidou das feridas daquele homem. Ele o colocou em cima do seu animal e o
levou para uma hospedaria. Ele pagou dois denários para deixá-lo lá. Coloque as imagens na
ordem correta.

3. Deus quer que você ajude as pessoas como o homem samaritano ajudou. Circule as imagens
que mostram as crianças fazendo o que é certo.

Falando com Deus: Jesus, me ajuda a ser como o samaritano e sempre ajudar as pessoas.
SEXTA-FEIRA
1. Então Jesus fez a seguinte pergunta ao fariseu: “Qual destes três você acha que foi o próximo
do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?” Ele se recusou a falar que era o samaritano e
respondeu com outras palavras. Pinte a fala certa do mestre da lei. Lucas 10:37.
A terceira pessoa
que passou.

Aquele que teve
misericórdia dele.

2. Jesus disse: “Vá e faça o mesmo.” Jesus não estava dizendo faça isso e você vai se salvar.
Jesus estava explicando a sua incapacidade de cumprir um dos mandamentos. Sua religiosidade
não leva você para o céu. Risque todas as letras W, X, Y e descubra a lição que aprendemos com
essa parábola.

DWEUYS QYUEXR RXELWACIOYNAXMEYNTXO E NYÃO REYLIXGIWÃO.
___________________________________________________________________
3. Vamos voltar para a pergunta inicial: “O que preciso fazer para herdar a vida eterna?” Você não
pode fazer nada. Jesus já fez tudo por nós. O único caminho para o céu é Jesus. Ele é o bom
samaritano! Pinte o nome do nosso Salvador.

JESUS

Falando com Deus: Senhor, eu sei que sou pecador. Obrigado por me salvar.

