MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 17 – RICO E LÁZARO / RICO INSENSATO
Nome: ________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os
ladrões arrombam e furtam. (Mateus 6:19)
2 – Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde
os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu
coração. (Mateus 6:20-21)
SEGUNDA-FEIRA
1. Jesus continuava a ensinar, e dessa
vez, ele contou duas histórias. A
primeira foi sobre um homem rico e um
mendigo chamado Lázaro. O homem
rico vivia no luxo todos os dias. Pinte a
figura que melhor demonstra o homem
rico. Leia Lucas 16:19.

2. Diante de seu portão foi deixado um mendigo chamado
Lázaro. Marque apenas as informações verdadeiras sobre
Lázaro. Lucas 16:20-21
( ) Lázaro era cheio de chagas.
( ) Os cães lambiam suas feridas.
( ) Lázaro tinha inveja da riqueza do homem rico.
( ) Esse mendigo desejava muito comer os restos de comida
da mesa do rico.
3. Um dia, tanto o Lázaro como o rico morreram. O homem rico tinha muitas posses, mas a Bíblia
nem fala qual era o seu nome. Lázaro foi levado pelos anjos. Vamos aprender o que a Bíblia fala
sobre isso? Coloque as palavras no lugar correto. Provérbios 10:7.
BÊNÇÃO

APODRECERÁ

A memória deixada pelos justos será uma _________________,
mas o nome dos ímpios ____________________________.
Falando com Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa justa.
TERÇA-FEIRA
1. O homem rico também morreu, mas foi para o inferno. Ele estava sofrendo muito nesse lugar.
Quando olhou para cima, viu Abraão e Lázaro ao seu lado e pediu algo a Abraão. O que ele pediu?
Complete Lucas 16:24 com as palavras do quadro.

FOGO – DEDO – LÍNGUA

Manda que Lázaro molhe a ponta do
e refresque a minha
sofrendo muito nesse

______________ na água

_____________________, porque estou
____________________.

2. Somos seres eternos. Isso quer dizer que vamos existir para sempre em um dos dois lugares:
céu ou inferno. Vamos aprender algumas verdades sobre o céu e o inferno?
Leia 1 Tessalonicenses 4:17 e 2 Tessalonicenses 1:9. Agora ligue as verdades à imagem
correta.
Pessoas vivem para sempre com o Senhor 
Lugar de destruição e sofrimento 
Deus não está nesse lugar 
É um lugar muito bonito 
3. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que o destino das pessoas seja esse lugar
terrível preparado para o Diabo e seus anjos. Leia Ezequiel 18:23 e circule as palavras certas para
completar o versículo.
Teria eu algum prazer na morte / vida do ímpio? Palavra do Soberano, o Senhor.
Ao contrário, acaso não me desagrada / agrada vê-lo desviar-se dos seus
caminhos e morrer / viver?

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a entender sobre a vida eterna.
QUARTA-FEIRA
1. O homem rico pediu ajuda de Abraão. Você sabe qual foi a resposta de Abraão? Leia Lucas
16:26 e pinte o balão com resposta certa.
Há um grande abismo entre nós que
ninguém pode atravessar.

Arrependa-se de seus pecados e você
poderá vir para cá.

2. Depois, o homem rico fez mais um pedido: “Peça para Lázaro avisar meus cinco irmãos para
que eles não venham para este lugar de tormento.” Mas Abraão falou que já tinha quem avisasse
sobre o inferno. Quem eram essas pessoas? Circule as respostas certas. (Lucas 16:29)

Os fariseus

Moisés

Os profetas

3. Jesus contou essa parábola para nos avisar, alertar e preparar para a vida eterna. Você escolhe
nesta vida onde vai passar a sua eternidade: no céu com Deus ou no inferno longe de Deus.
Veja a figura e complete a frase abaixo:
Deus quer que você escolha ir para o ____ ____ ____!
Falando com Deus: Jesus, eu sei que o Senhor é o único que pode me levar para o céu.
QUINTA-FEIRA
1. Durante os ensinamentos de Jesus, um homem interrompeu para falar de um problema. Ele
estava interessado em assuntos terrenos e materiais. Leia
Lucas 12:13-14 e ligue as falas dos quadros aos
personagens na imagem.
Mestre, dize a meu irmão que dívida a herança comigo.
Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de
ganância; a vida de um homem não consiste na
quantidade de seus bens.
2. Jesus estava ensinando sobre riqueza. Ele disse para acumularmos tesouros no céu, não na
terra. Substitua os símbolos pelas palavras e complete Mateus 6:21.

♕ - TESOURO ♡ - CORAÇÃO

Pois onde estiver o seu

♕________________, aí

também estará o seu

♡_______________.

3. Jesus contou outra parábola sobre um homem rico. A terra desse homem produziu muito. Sua
colheita foi abundante. Esse homem colocou sua confiança nas suas riquezas. Organize as cenas
de acordo com a história. (Lucas 12:16-19)
Então disse:
Já sei o que
vou fazer. Vou
derrubar os
meus celeiros
e construir
outros maiores
e ali guardarei
toda a minha
safra e todos
os meus bens.

1

E direi a mim mesmo: Você
tem grande quantidade de
bens, armazenados para
muitos anos. Descanse,
coma, beba e alegre-se.

A terra de certo homem
rico produziu muito.

Ele pensou consigo
mesmo: O que vou
fazer? Não tenho onde
armazenar minha
colheita.

Falando com Deus: Senhor, me ensina a acumular tesouros no céu.
SEXTA-FEIRA
1. O homem rico da história de Jesus era ganancioso. Vamos descobrir como é uma pessoa
gananciosa? Leia as palavras nos quadros. Depois faça X em todos os desenhos.

2. Aquele homem esqueceu que foi com a ajuda de Deus que conseguiu todas as coisas. Vamos
aprender alguns defeitos desse homem? Ligue corretamente cada defeito a sua definição.

► O que eu tenho é tudo o que preciso, mas
isso não me satisfaz.

Ganância ▼

▼Amor ao dinheiro, grande vontade de

Descontentamento ►

acumular riquezas.

Arrogância ◄

▲Não lembra que tudo vem de Deus.

Ingratidão ▲

◄ Se achar melhor do que os outros só porque
tem mais dinheiro.

3. Faça o que se pede:
a) Jesus termina essa parábola com uma mensagem. Marque a mensagem correta:
( ) Você é muito burro! Hoje você vai morrer! Quem ficará com todas as suas riquezas?
( ) Você é muito burro! Hoje os ratos vão comer suas riquezas!
b) Complete a lição, substituindo as setas pelas palavras.
MORTE

ETERNO

Eles esqueceram que o nosso destino
é decidido nessa

VIDA

__________________

_________________ , antes da

________________.

Falando com Deus: Deus, eu quero ficar feliz com aquilo que o Senhor me dá.

