MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 16 – OS PERDIDOS: OVELHA, MOEDA E FILHO

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar (Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)
2 – [Jesus afirmou]: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem; assim como o Pai me conhece e eu conheço o
Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas”. (João 10:14-15)
3 – Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a
iniquidade de todos nós. (Isaías 53:6)
4 – “Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que
não precisam arrepender-se". (Lucas 15:7)

SEGUNDA-FEIRA – Jesus x publicanos e pecadores
Entendendo a História
1. Certa vez Jesus estava reunido com dois grupos de pessoas, os publicanos e os pecadores. Jesus
queria que todas as pessoas, independente de quem fossem, ouvissem e entendessem sua mensagem
para que pudessem ser salvas. Enquanto ele ensinava pacientemente a quem queria escutá-lo, existia
outro grupo de pessoas que só o criticavam. Mas quem eram essas pessoas? Relacione corretamente.
a. Publicanos
b. Pecadores
c. Fariseus e mestres da lei

( ) eram os religiosos que se achavam perfeitos por
seguirem a lei de Moisés
( ) eram judeus que cobravam impostos além do exigido
pelo governo romano.
( ) eram pessoas que não seguiam a lei exatamente como
os fariseus faziam.

2. Neste evento Jesus nos mostra duas atitudes quando se reúne com os pecadores e publicanos. Vamos
descobrir quais são? Substitua os números pelas letras e em seguida escreva-os nas linhas abaixo.

1=i

2=a

3=e

4=n

5=o

7=q

9=t

______________________________________
______________________________________
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3. Os fariseus criticavam Jesus por receber e comer com pecadores e publicanos porque achavam que
eles não mereciam ser aceitos nem amados por Deus. Mas a Bíblia nos ensina claramente sobre quem é
aceito e amado por Deus. Leia cada versículo com cuidado e relacione-o com seu ensinamento.
a. João 3:16

( ) Não importa o que tenha feito, Jesus perdoa os pecados de
QUALQUER UM que pede seu perdão e os confessa.

b. 2 Pedro 3:9

( ) Deus deu seu único filho para que TODO que nele crer não
morra, mas tenha a vida eterna.

c. 1 João 1:9

( ) Deus não quer que NINGUÉM pereça, mas que TODOS cheguem
ao arrependimento.

Agora responda: Quem é aceito e amado por Deus?
( ) As pessoas boas. ( ) As pessoas boas e algumas pessoas más.

( ) Todas as pessoas.

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor Deus, muito obrigado por me aceitar e me amar
independente de quem eu sou ou do que eu tenha feito, seu amor é maravilhoso!” ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – A parábola da ovelha perdida
Entendendo a História
1. Jesus começa a ensinar sobre o seu amor com uma parábola que se refere a um pastor que tinha cem
ovelhas. Certo dia, aquele pastor ao contar suas ovelhas se deu conta que uma havia se perdido, então
como um bom pastor deve fazer, ele fez. Mas qual são as características de um bom pastor? Para
descobrir, leia os versículos e ligue cada um ao seu significado.

Ele nos guia
Salmos 25:9

Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei
perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
protegem.

Ele nos protege
Salmos 23:4

Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.

Ele nos alimenta
Mateus 6:25

“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu
o separei.”

Ele nos conhece pelo
nome. Jeremias 1:5

“Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas,
quanto ao que comer ou beber”;

2. O pastor não colocou
defeito na ovelha e nem
desistiu dela. Ele se
preocupou e saiu para
procurá-la. Quando ele a
encontrou, colocou-a em
seus ombros, levou-a
para casa e festejou.

3. Jesus faz o mesmo conosco, não nos condena por nossos erros, ao contrário, ele não desiste de nós,
mas preocupa-se com cada ovelha. Agora leia Lucas 15:5-7 e coloque “V” para as alternativas
verdadeiras e “F” para as falsas.
( ) A minha vida é preciosa para Deus.
( ) Jesus desiste das ovelhas que se afastam dele, pois ele dá liberdade para elas escolherem.
( ) Cada um de nós é uma ovelha perdida e Jesus é o nosso bom pastor.
( ) Quando nos afastamos de Jesus ele não se importa, mais uma ou menos uma não faz diferença.
( ) Jesus dá a vida por suas ovelhas. Seu amor vai além do nosso entendimento humano.
( ) Há mais alegria no céu por 1 pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se
arrepender.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ele nunca desistir de você. ( ) Orei.
QUARTA-FEIRA – A parábola da moeda perdida
Entendendo a História
1. Jesus contou uma parábola sobre uma mulher que
perdeu algo de muito valor. Era uma dracma. Leia
Lucas 15.8 e ajude-a a encontrar o que está
procurando.
Dracma era uma moeda grega de prata
equivalente à diária de um trabalhador
braçal. Tinha o mesmo valor do denário,
que era a moeda romana.
2. Nesta parábola Jesus conta que uma mulher perdeu uma das dez dracmas que tinha. Então, ela parou
tudo o que estava fazendo para procurar a moeda perdida até encontrá-la. Mas porque ela fez isso?
Marque a alternativa incorreta.
( ) Nossa vida é preciosa para Deus. Tão preciosa, ao ponto de ele entregar por nós o que ele tinha de
mais preciso: Seu filho Jesus.
( ) Todas as pessoas têm o mesmo valor para o Senhor, não importa quantas “moedas” ele já tem, ele
ainda quer você.
( ) Ela fez isso porque entendia o valor que ela tinha.
( ) Por que ela era uma mulher gananciosa.

3. Para o Senhor, nós somos como aquela moeda perdida.
Não importa quantas “moedas” ele já tenha você tem grande valor
para ele e ele quer encontrá-lo! Se Jesus já encontrou você, escreva
seu nome na moeda ao lado.
Compartilhando com Deus: Ore assim: "Senhor Jesus, muito
obrigado por me dar tanto valor e por persistir em me achar". ( ) Orei.
QUINTA-FEIRA – A parábola do filho perdido
Entendendo a História
1. Jesus continuou ensinando: “Certo dia o filho mais novo resolveu experimentar a vida lá fora, longe de
seu pai e pediu sua herança.” Satanás sempre está tentando nos enganar dizendo que a vida lá fora é
melhor e mais prazerosa. A atitude desse filho partiu o coração do seu pai. Por quê? Pinte as afirmações
corretas.
Numa família judaica, ganhar “sua
parte da herança” era um ritual de
passagem para a vida adulta.

Porque mesmo sabendo das
dificuldades que o filho iria ter, ele
não o impediria de ir embora.

Pedir a herança antecipadamente
significava que o filho iria morar
numa outra casa, longe do pai.

Pedir a herança antecipadamente
era igual dizer: "Pai, eu queria que o
Senhor estivesse morto".

Numa família judaica, ganhar “sua
parte da herança” acontecia
somente com a morte do pai.

2. O filho mais novo pediu a herança antes do tempo e decidiu aproveitar a vida longe do seu pai. Ele
pensava que encontraria um lugar melhor do que a casa dele. Essa é uma mentira que o Diabo quer que
acreditemos, que a vida longe de Deus é melhor e mais legal. Ele quer que mentiras pareçam verdades.
Ligue as mentiras do Diabo as verdades que mostram o que Deus quer para nós.
Filmes de
feitiçaria

Há um tempo certo para cada coisa.
(Eclesiastes 3:1)

Games de luta,
mortes e
violência

Não procurem a ajuda dos que invocam os
espíritos dos mortos e dos que adivinham o
futuro. (Levítico 19.31)

Namoro fora do
tempo de Deus

Não tenha inveja de quem é violento nem
adote nenhum dos seus procedimentos.
(Provérbios 3.31)

3. O filho decidiu ir embora e seu pai não o impediu. Deus nos deu liberdade para tomar as nossas
próprias decisões, a isso chamamos de livre arbítrio. Leia Lucas 15:13-15 para descobrir como tudo
aconteceu e em seguida complete a história preenchendo as lacunas.

1

Algum tempo depois o filho reuniu tudo o que tinha e
___________________________________________
__________________________________________.
Esse filho fez muitos amigos e achou que tinha
conquistado a alegria. Depois de ter gasto tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região, e ele
__________________________________________.

3
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos
daquela região, que o mandou para o seu campo a fim
de ________________________________________.

Essa história era contada para judeus e os judeus não comem e nem
tocam em porcos. Porcos são imundos para judeus. Então para quem
estava ouvindo, esse filho estava na pior situação possível!

2

4. Somos filhos de Deus e como Pai ele sempre quer o melhor para nós. O Diabo nos odeia e quer é que
acreditemos em suas mentiras. Desembaralhe as palavras abaixo para aprender a lição de hoje.
Deus

vira

Longe

a minha

uma

de

vida

bagunça.

Resposta: _____________________________________________________________________!
Compartilhando com Deus: Peça a ajuda de Deus para jamais decidir se afastar dele. ( ) Pedi.

SEXTA-FEIRA – O retorno do filho perdido
1. Depois de muito sofrimento o filho
L O N G E
percebeu que não receberia nem a
D E
D E U S
comida dada aos porcos. Ele
também percebeu que naquele lugar V O C Ê
os porcos tinham mais valor que ele.
P E R D E
Com isso Jesus quer nos ensinar
S E U
V A L O R
uma preciosa lição. Encaixe as
peças-sílabas que estão faltando no quadro e descubra.
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Resposta: _______________________________________________________________________
2. Ao lembrar como era na casa de seu pai, onde a comida sobrava e todos os trabalhadores comiam até
se fartarem, o filho mais novo decidiu voltar para casa como servo e não mais como filho. Leia Lucas
15:20-24 para descobrir como a volta do filho aconteceu. Coloque os fatos na ordem correta dos
acontecimentos.

3. Quando o irmão caçula chegou, o filho mais velho estava trabalhando. Ao ver a festa que estava sendo
feita para seu irmão que havia desperdiçado tudo, ficou irado e não quis entrar. O pai, porém, foi até ele e
explicou por que havia dado uma festa. Descubra o que o pai disse colocando a frase abaixo em um
espelho.

Resposta:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________!
Sem Cristo estamos perdidos em nossos pecados. Por isso, há grande alegria
no céu quando um perdido é achado e uma grande festa quando reconhecemos
nossa condição lastimável e voltamos correndo para os braços do Pai.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por ele sempre nos receber de braços abertos. ( ) Orei.

