MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 18 – O JOVEM RICO / ZAQUEU
Nome: ________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor: _____________________/_______________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos?" Tu tens as palavras de vida eterna. (João 6:68)
2 – Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu
não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento" (Lucas 5:31-32)

SEGUNDA-FEIRA
1. Certa vez, um jovem rico foi procurar Jesus. Ele tinha muitas qualidades. Ligue as palavras
certas ao jovem.
IMPORTANTE

RESPEITOSO

PREGUIÇOSO

RELIGIOSO

SINCERO

MENTIROSO

2. Ele ficou interessado em uma coisa muito importante, por isso, foi procurar Jesus. Siga as setas
e descubra o que esse jovem queria saber de Jesus. Se precisar leia Lucas 18:18.
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Resposta:
Bom Mestre, que farei para herdar a
_____________________________?

3. Jesus amou aquele homem e lhe deu uma resposta. Decifre o código abaixo e descubra o que
Jesus disse para ele fazer.

Falando com Deus: Jesus, obrigado por me amar e me ensinar as verdades de Deus.

TERÇA-FEIRA
1. Aquele jovem rico queria alcançar a vida eterna do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Pinte
a figura que mostra o que devemos fazer para ter a vida eterna.

Confessar Jesus como Senhor
e Salvador
2. O jovem rico perguntou que mandamento deveria guardar. Jesus disse: “Não adulterarás, não
matarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe”. Você sabe o que o jovem
respondeu? Leia Lucas 18:21 e faça X no balão errado.
Trabalhar muito.

Ajudar os pobres.

A tudo isso tenho obedecido desde a
adolescência.

A tudo isso tenho obedecido desde que nasci.

3. Quando ouviu a resposta do jovem rico, Jesus falou algo que mexeu no fundo do coração dele.
O que Jesus falou para aquele homem? Leia Lucas 18:22 e complete a resposta de Jesus.

Falta-lhe ainda uma coisa.
______________ tudo o que possui e
________ o dinheiro aos pobres, e
você terá um tesouro nos céus.

Quando falou isso, Jesus lembrou os dois primeiros mandamentos:
Tenha Deus em primeiro lugar e não terás nenhum ídolo.
Falando com Deus: Eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida.
QUARTA-FEIRA
1. O jovem rico já tinha desobedecido dois primeiros mandamentos. O dinheiro era mais importante
que Deus para aquele homem. Algumas coisas podem tirar o lugar de Deus. Circule a resposta que
mostra o que deve ser mais importante na sua vida.

2. Aquele jovem pensava que apenas obedecendo aos mandamentos poderia ter a salvação.
Jesus queria ensinar uma lição muito importante para ele. Junte as sílabas e descubra o que é.
É _______________________ (IM – POS – SÍ – VEL) ser salvo só obedecendo aos
_________________________ (MAN – DA – MEN – TOS). Só ___________________ (JE – SUS)
pode nos dar a salvação.
3. A instrução de Jesus era de que aquele homem precisava se arrepender. O jovem rico entendeu
o problema e sabia qual seria a solução. Ele tomou uma decisão após o encontro com Jesus. Veja
a imagem e marque a resposta certa.
( ) Ele vendeu tudo, aceitou o Jesus como Senhor de sua vida e
seguiu o mestre com alegria.
( ) Ele não aceitou Jesus como Senhor de sua vida e foi embora triste
porque tinha muitas riquezas.
Jesus olhou isto e disse como é difícil para os ricos entrarem nos
reinos dos céus. Quanto mais você tem, mais difícil é largar.
Falando com Deus: Jesus, eu quero fazer como o Senhor manda.
QUINTA-FEIRA
1. Logo em seguida, Jesus encontrou outro homem rico. Seu nome era Zaqueu. Ele não tinha
muitos amigos. Qual era a profissão de Zaqueu? Leia Lucas 19:2 e complete a resposta com as
vogais A, E, I, O e U.

CH___F___

D___S

P___B L___C___N___S

2. Vamos aprender um pouco mais sobre essa história. Leia as informações e complete com as
palavras do quadro.
JESUS

IMPOSTOS

AMIGOS

JUSTO

MATEUS

Zaqueu significa __________ e puro. Mas ele não fazia valer o seu nome.
Zaqueu era rico em dinheiro mais pobre de alma e de __________________.
Os publicanos cobravam ______________ romanos além do que era previsto.
Outro publicano que encontramos na Bíblia é ___________________.
Os fariseus criticavam _____________ porque ele comia com publicanos e pecadores.

3. Jesus estava em Jericó e as pessoas daquela cidade estavam esperando para vê-lo. Zaqueu
estava lá e queria muito ver Jesus. Mas ele era baixinho e não conseguia ver nada por causa da
multidão. O que Zaqueu fez para conseguir ver Jesus? Marque X na resposta certa.

Empurrou a multidão

Subiu em uma figueira brava

Falando com Deus: Senhor, obrigado pelas histórias da Bíblia.
SEXTA-FEIRA
1. Zaqueu estava em cima da árvore
quando de repente Jesus olhou para
cima e o viu. Leia o que Jesus disse e
complete a figura com Zaqueu na
árvore.
Zaqueu, desça depressa.
Quero ficar em sua casa
hoje.

2. Zaqueu desceu muito rápido e recebeu Jesus com alegria. Ele achava que estava procurando
Jesus, mas era Jesus que estava procurando por ele! Leia Lucas 19:10 e complete o versículo.
Pois o Filho do homem veio ______________
e ____________________ o que estava perdido.
3. O povo criticou Jesus porque ele se hospedou na casa de Zaqueu. O encontro com Jesus
transformou o coração de Zaqueu. Ele deu a metade do seu dinheiro aos pobres e devolveu quatro
vezes mais o dinheiro que havia roubado das pessoas. Marque apenas as informações
verdadeiras.
(
(
(

) Zaqueu deixou de ser ladrão e se tornou generoso.
) Zaqueu entendeu que precisava de Salvação.
) Zaqueu, se arrependeu de sua decisão.

4. As duas histórias nos ensinam uma lição muito importante. Vamos aprender? Reescreva a frase
substituindo os números por espaços entre as palavras. Depois leia a lição.

Salvação2é5de9graça,3mas6seguir8Jesus1custa7tudo.
___________________________________________________________________
Falando com Deus: Jesus, obrigado por vir me salvar.

