MEDITAÇÃO – KIDS 4
SEMANA 17 – RICO E LÁZARO / RICO INSENSATO

Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
Professor / Contato: ____________________ /______________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)
3 – Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se
atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. (1Timóteo 6:10)
4 – Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a
pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. (2 Tessalonicenses 1:9)

SEGUNDA-FEIRA – O Homem Rico e Lázaro
Entendendo a História
1. Jesus queria que as pessoas entendessem mais sobre a vida eterna. Então, ele contou uma parábola
sobre um rico e um pobre. Complete as frases e em seguida preencha a cruzadinha para relembrar os
detalhes dessa parábola. Se precisar de ajuda leia Lucas
c.
16.19-31.
a.
f.
a. O homem rico vivia no ______________ todos os dias.
b. Ele se vestia de _______________ e linho fino.
e.
c. Um mendigo chamado ______________ foi deixado à
b.
sua porta.
d.
d. Ele desejava ___________ o que sobrasse da mesa do rico.
e. Lázaro estava cheio de ___________ e os cães as lambiam.
f. Certo dia, os dois _________________.
2. Um tempo depois os dois morreram, tanto Lázaro quanto o homem rico. Faça o que se pede:
a. Complete as frases corretamente:
Lázaro foi levado por ___________ ao céu e o homem rico foi __________________.
Lázaro foi para junto de ______________. O homem rico foi lançado no ___________________.
b. Complete o versículo abaixo.
"A __ __ __ __ __ __ __ deixada pelos __ __ __ __ __ __ será uma __ __ __ __ __ __, mas o __ __ __ __
dos ímpios __ __ __ __ __ __ __ __ __ __". (Provérbios 10.7).
3. Com essa parábola podemos aprender muito sobre o que acontece após a morte. Marque V para
verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo.
(
(
(
(

) Jesus quer nos ensinar que só os mendigos irão para o céu.
) O homem rico foi para um lugar separado de Deus porque nesta vida não quis saber de Deus.
) Depois da morte haverá uma chance de decidir onde queremos passar a eternidade.
) As pessoas só podem decidir sobre onde passarão a eternidade ainda nesta vida.

Você sabia? Na Bíblia o CÉU é chamado também de Paraíso
e o INFERNO também é chamado de Hades ou Lago de Fogo.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus que durante esta semana o Senhor esteja abrindo seus olhos
e entendimento para pensar e decidir sobre onde você irá passar seu destino eterno. ( ) Pedi.

TERÇA-FEIRA – Somos seres eternos
Entendendo a História
1. Os fariseus consideravam a riqueza uma prova da justiça de uma pessoa. Jesus os surpreendeu ao
contar a história de um mendigo doente que foi salvo e um rico que não. Elimine os quadrados que não
contêm números múltiplos de 2 e escreva a frase com as palavras que sobrarem. Veja o exemplo:
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________________________
________________________
________________________
________________________

2. Quando nosso corpo morrer, nós ainda permaneceremos vivos, e só existem dois lugares para onde
podemos ir depois da morte. Leia as referências abaixo e classifique a segunda coluna de acordo com a
primeira.
(A) 1 Tessalonicenses 4.17
(B) 2 Tessalonicenses 1.9

( ) Inferno, lugar de destruição eterna.
( ) Céu, lugar onde os salvos viverão eternamente com o Senhor.

3. Complete a cruzadinha ao lado com as palavras que estão em
destaque e numeradas. Leia em voz alta:
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O Inferno é um lugar de castigo, isolamento(1) e sofrimento,
para onde vão todas as pessoas que rejeitam Jesus(10) como
Salvador. Lá elas esperam pelo julgamento(8) final. Deus não
quer mandar(5) nenhuma pessoa para o Inferno(3).
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No entanto, Deus(9) providenciou um meio de escaparmos(4)
– seu Filho, Jesus Cristo. Deus ainda(7) deu nos deu a
capacidade(6) de escolher. As únicas pessoas que vão para o
Inferno são as pessoas que escolheram ir lá porque
rejeitaram(2) Jesus Cristo.

9

"O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam
alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que
ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento".
(2 Pedro 3:9).

Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor Deus, me ajuda a entender a importância de escolher
onde passarei a eternidade e assim tomar a decisão correta”. ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – Destino Eterno
Entendendo a História
1. O homem rico não podia mudar a sua situação. Mesmo se Lázaro quisesse, não teria
como ajudá-lo. Leia Lucas 16:26 e complete o que Abraão falou para o homem rico.
E, além disso, entre vocês e nós há um grande
_________________, de forma que os que desejam passar do
nosso _____________ para o seu, ou do seu _______________
para o nosso, não conseguem.

2. Ao contar a parábola sobre o rico e Lázaro, Jesus queria deixar claro que o nosso destino eterno é
definido nesta vida, antes de morrermos. Mas, você sabe o que é preciso fazer para receber a salvação e
morar eternamente na presença de Deus? Para descobrir, desvende o enigma abaixo.
LEGENDA
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ o que Jesus fez para ___ ___ ___ ___ ___ os seus
D1 B2 A1 B1 B3 D1 A2
C4 D1 A3 D1 A2
pecados e ___ ___ ___ ___ ___ ___ Jesus como ___ ___ ___ ___ ___ ___ da
C1 A4 A1 A2 A1 A2
C2 A1 B4 D2 D3 A2
sua vida.
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3. Jesus contou essa parábola para nos alertar e nos preparar para a nossa eternidade. Deus quer que
todos conheçam a verdade e sejam salvos. Não é só uma questão de decidir que não quer ir para o
inferno e sim saber que é pecador, que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados e querer que ele
seja o seu Senhor. Desenrole o visual para descobrir uma verdade que você não pode esquecer.
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Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por poder conhecer a verdade e assim decidir por Cristo. ( ) Agradeci.

QUINTA-FEIRA – O Rico Insensato
Entendendo a História
1. Enquanto ensinava, um homem interrompeu Jesus para falar de outro assunto. Ele queria que Jesus
fosse juiz numa questão de herança da sua família. Esse homem estava se referindo a assuntos terrenos
e materiais. Aconteceu que ao invés de solucionar seu caso Jesus deu uma advertência! Complete as
lacunas abaixo de acordo com Lucas 12.15 para descobrir qual foi a advertência que Jesus deu.
Jesus então disse: “______________! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de _________________,
pois a _________ de um ____________ não consiste na _______________ dos seus ____________.”
Tirando a lição
2. Jesus alerta para que tenhamos cuidado com
todo e qualquer tipo de ganância. Mas você sabe
o que é ganância? Ganância é a vontade de
querer possuir sempre mais do que se tem,
mesmo tendo o suficiente. Agora, marque com
um X somente as atitudes que são gananciosas,
de acordo com o exemplo.

ATITUDES
Fazer de tudo para ter as coisas da moda.
Se contentar com o que tem.
Agradecer a Deus por ter o que precisa.
Mentir e enganar para conseguir aquilo que se quer.
Se preocupar demais com dinheiro.

3. Para não sermos gananciosos, precisamos valorizar o tesouro que Deus valoriza. Da mesma forma
que um mapa pode nos levar a um tesouro na terra, Deus nos deu um mapa para que busquemos
tesouros no céu. Siga o mapa abaixo e descubra o nome desse mapa.

X

4. Ao contar esta parábola Jesus queria nos ensinar que nossos tesouros devem ser depositados no céu
e não aqui na terra onde estamos de passagem. Abaixo marque as alternativas que podem ser exemplos
de tesouros que você pode depositar no céu.
( ) Ofertar na minha igreja.
( ) Ajudar pessoas necessitadas.
( ) Doar meus brinquedos que não uso e que já estão quebrados.
( ) Dar uma palavra de ânimo para meu amiguinho que está com problema.
( ) Falar de Jesus para alguém que ainda não o conhece.
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor Jesus, me ajude a depositar tesouros no céu que são
eternos e não aqui na terra onde tudo é passageiro e será destruído.” Orei ( ).

SEXTA-FEIRA – A verdadeira riqueza
1. Jesus contou nessa parábola que as terras desse homem rico produziram muito e sua colheita foi
abundante, mas isso fez com que colocasse sua confiança em suas riquezas. Ele era um homem muito
ganancioso. Leia os sintomas de uma pessoa gananciosa e encontre as palavras destacadas no caçapalavras.
 Considera o dinheiro como assunto mais importante.
 Investe toda sua vida para acumular a maior
quantidade de coisas terrenas.
 Fica tão preocupado em acumular riquezas que
desconsidera Deus em seus planos.
 Não entende que a vida é um preparo para uma vida
eterna.
2. Esse homem com certeza trabalhou, mas ele não se lembrou de que foi Deus quem proporcionou boas
condições climáticas, saúde e todas as outras necessidades para que ele se tornasse rico. Jamais
esqueça: Tudo o que temos vem de Deus. Decifre o criptograma abaixo para aprender o significado de
cada palavra que define os defeitos que aquele homem rico tinha. Ao final leia cada conceito em voz alta.
( ) Eu li.
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Amor ao dinheiro, grande vontade de acumular
riquezas além do que precisa.

Achar que o que Deus
dá não é o suficiente.

Se achar melhor do que os outros só porque
tem mais dinheiro, inteligência, beleza.
Confiar que seus bens tornam você imbatível.

É não lembrar que tudo que tem vem de Deus.
REFLETINDO: Aprendemos com essas duas parábolas que esses dois homens fizeram das riquezas o
seu deus e não reconheceram o Senhor em suas vidas. Eles esqueceram que o nosso destino eterno é
decidido nessa vida, antes da morte. Como não sabemos quando iremos morrer, então HOJE é o dia de
decidir!
Compartilhando com Deus: Você pode fazer as duas orações. Ore assim:
“Deus, hoje eu decido te aceitar como Senhor e salvador da minha vida.” ( ) Orei.
“Deus, me ajuda a ser generoso com o que tenho e assim depositar tesouros no céu.” Orei ( )

