MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 15 – O BOM SAMARITANO
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 – 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. (1João 4:20)
3 – Ele respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e
de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo." (Lucas 10:27)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Um fariseu procurou Jesus. Ele não foi para aprender sobre Deus, mas para pôr Jesus à prova.
Circule as repostas corretas abaixo:
a) O que os mestres da lei perguntaram de Jesus? Lucas 10:25
Mestre, como devemos orar?

Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?

b) Jesus respondeu a eles: “O que está escrito na Lei?” Lucas 10:26-27
Ame ao Senhor, o seu Deus, de
Ande sempre com roupas
todo seu coração, de toda sua
brancas.
alma, com todas as suas forças
e de todo entendimento.
Ame ao seu próximo como
a si mesmo.

Não coma carne de animais
impuros.

2. A pergunta do mestre da Lei não foi nada inteligente. Ele era um mestre, sabia toda a Lei e
deveria saber a resposta. “O que preciso fazer para herdar a vida eterna?” Pinte a cena que
representa como herdamos a vida eterna.
Fazer parte de uma família legal

Fazer parte da família de Deus

3. Coloque C para CERTO e E para ERRADO nas afirmações abaixo:
( ) Deus quer que tenhamos um relacionamento de verdade com ele.
( ) Deus quer que sejamos religiosos, pois o que importa é ter uma religião.
( ) Preciso amar a Deus e preciso amar o próximo também.
( ) Posso amar a Deus e odiar meu irmão.
Falando com Deus: Senhor, eu quero te amar de todo meu coração.
TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Na resposta que Jesus deu ao fariseu ele destacou as duas leis mais importantes: Ame a Deus e
ame ao seu próximo. Por que Jesus fez o fariseu citar a lei? Pinte a resposta correta:

Para o fariseu entender que ele
podia cumprir uma parte da lei, mas
era incapaz de cumprir toda a lei.

Para o fariseu entender que ele
estava bem encaminhado na
tentativa de cumprir a lei.

2. O fariseu achava que amava a Deus – afinal, cumpria uma porção de regras. Mas nisso, ele
desprezava pessoas que não cumpriam essas regras. Jesus disse para ele que era impossível
amar a Deus sem amar ao seu próximo. Complete o versículo com as palavras abaixo:
AFIRMAR

ODIAR

AMAR

Se alguém ___________________: "Eu amo a Deus", mas ___________ seu irmão, é mentiroso,
pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode _________________a Deus, a quem não vê.
1 João 4:20
3. O fariseu então tentou se justificar perguntando: “Quem é o meu próximo?” Marque com X quem
pode ser o seu próximo.
(
(
(
(

) O meu próximo pode ser uma pessoa que não gosta de mim.
) O meu próximo pode ser uma pessoa que não conheço mas que está perto de mim.
) O meu próximo tem que ser da minha família.
) O meu próximo pode ser uma pessoa que às vezes me trata mal.
Falando com Deus: Senhor, me ensina a te amar e amar as pessoas.

QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus respondeu ao fariseu contando a Parábola do Bom Samaritano, pois sabia que os judeus
não gostavam dos samaritanos. Acompanhe a história e responda as questões: (Lucas 10:30-32)
Um homem descia de Jerusalém para Jericó (em torno de 25 Km) quando caiu na mão de
assaltantes.
a) O que aconteceu com esse homem?
( ) Ele foi espancado até morrer.
( ) Ele foi espancado até morrer e tiraram suas roupas.
( ) Ele foi espancado. Os assaltantes fugiram com suas roupas, deixandoo quase morto.
b) Depois, quem foi o primeiro que passou por lá?
( ) Um sacerdote.

( ) Um amigo dele.

c) Quando viu aquele homem espancado, o que o primeiro homem fez?
( ) Se desviou.

( ) Correu para ajudá-lo.

d) Depois passou outro homem, quem apareceu por lá?
( ) Um fariseu.

( ) Um bombeiro.

( ) Um levita.

e) O que o segundo homem fez?
(

) Ajudou o que estava no chão.

( ) Evitou o homem.

3. Ligue a primeira coluna com a segunda:
 Um assistente do sacerdote. Eles faziam de tudo no
templo. Era um religioso. Teve a mesma atitude do
SACERDOTE 
sacerdote. Viu o homem quase morto, mas passou pelo
outro lado. Não o ajudou.

LEVITA 

Um homem religioso, era um mediador entre Deus e o
povo. Sua função era de oferecer sacrifícios e orar em
favor do povo. Provavelmente ele estava saindo do templo
em Jerusalém e voltando para casa em Jericó. Mas quando
viu aquele homem, ele não o ajudou.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a agir no momento certo para amar ao meu próximo.
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Três homens tiveram a
oportunidade de ajudar um
necessitado, porém apenas
um homem praticou o
verdadeiro amor. Tente
levar os três homens até
aquele que está
machucado e descubra
quem o socorreu:

2. Enumere as cenas na sequência correta da parábola contada por Jesus:

Levita

Sacerdote

3. Desembaralhe as sílabas e complete a frase
O ________________ (SA-NO-RI-MA-TA) pegou o homem, colocou no seu ______________
(A-MAL-NI), passou vinho e óleo para que suas feridas fossem _______________ (RA-CUDAS). Pagou dois denários para ele ficar numa _________________ (HOS-DA-PE-RIA).

O samaritano não somente salvou o homem da ___________ (TE-MOR), mas cuidou dele e
prometeu pagamento para que ele não se tornasse um ________________ (CRA-VO-ES).
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a ser como o samaritano e sempre ajudar as pessoas.
SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus não disse que ajudar o próximo é um requisito para a salvação. Ele estava mostrando
como amar o próximo é sinal do nosso amor por Deus. No quadro abaixo, pinte os quadros com o
número 1 de vermelho, o 2 de azul e o 3 de verde, em seguida escreva as lições nos locais
correspondentes.
1. Sua religiosidade
2. Os seus
3. É impossível

3. agradar a Deus
1. não leva você
2. próprios esforços

2. não funcionam.
3. guardando a lei.
1. para o céu.

Lição 1: ________________________________________________________________________
Lição 2: ________________________________________________________________________
Lição 3: ________________________________________________________________________
2. Jesus já fez tudo por nós, ele é o bom samaritano que nos amou quando estávamos feridos
pelos nossos pecados. Preencha as lacunas copiando a palavra certa:
Jesus me ___________________ (SALVOU / LARGOU) da morte, ______________________
(SE VINGOU / CUIDOU) de mim, e pagou um alto preço para eu não ser escravo do pecado.
Para __________________ (COMPRAR / HERDAR) a vida eterna só preciso fazer parte da
família de Deus. Faço parte da família de Deus por uma decisão: quando reconheço que sou
_______________ (PECADOR / BOM) e aceito a _________________________ (SALVAÇÃO
/ DESTRUIÇÃO) que Jesus oferece.

3. Com essa parábola, aprendemos que não é a religião que nos
leva para o céu. O único caminho para o céu é Jesus. Pinte a
figura ao lado.

Falando com Deus: Obrigado Jesus por ser o meu GRANDE SALVADOR.

