MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3

SEMANA 18 – O JOVEM RICO / ZAQUEU
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 – 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)
3 – Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e sigame". (Lucas 9:23)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Certo dia um homem encontrou Jesus. Ele era muito certinho e deixava uma boa impressão.
Para conhecer as qualidades desse jovem, leia os versículos e complete as lacunas vazias.

2. Esse homem era aparentemente perfeito, mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que
ainda tinha algo que esse jovem precisava entregar para ter a vida eterna. Jesus amou esse
homem e persistiu em ensiná-lo. Como foi essa conversa? Verifique na Bíblia e escreva Sim ou
Não. Siga o exemplo.
SIM O homem perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? (Mateus 19:16)
Jesus falou que ele deveria ser bom com os pobres e dar esmolas. (Mateus 19:17)
Jesus respondeu dizendo que ele deveria obedecer aos mandamentos. (Mateus 19:17-19)
O jovem disse que tinha obedecido tudo. (Mateus 19:20)
Jesus disse: Então você está indo bem. Continue assim. (Mateus 19:20)
Falando com Deus: Eu quero ser o que Senhor quer que eu seja.

TERÇA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus disse ao jovem rico:
“Obedeça aos
mandamentos.”
O jovem perguntou: “Quais?”
Então Jesus disse os
mandamentos que ele deveria
obedecer. Leia Mateus
19:18-19 e marque com X o
que Jesus NÃO falou.

2. O jovem afirmou que havia guardado todos esses mandamentos desde a sua adolescência.
Jesus falou algo que impactou muito o jovem. Leia Mateus 19:21 e circule a palavra certa.
Vá, venda (ALGO / TUDO) o que (TEM / QUER), dê
aos (POBRES / RICOS) e siga-me!

3. Com isso Jesus estava se referindo aos dois primeiros
mandamentos. Marque as duas opções corretas:
( ) Durma o quanto você puder.
( ) Tenha Deus em primeiro lugar.
( ) Não terás nenhum ídolo.
( ) Procure bastante diversão.
Agora, pinte com sua cor favorita o nome daquele que
sempre deve ter o primeiro lugar na sua vida.
Falando com Deus: Senhor, quero que sejas sempre o número UM da minha vida.
QUARTA-FEIRA
Entendendo a História
1. O jovem tinha quebrado os primeiros dois mandamentos. Deus não tinha o primeiro lugar no
coração daquele homem - a religiosidade e o dinheiro estavam em primeiro lugar. A instrução de
Jesus era de que aquele jovem precisava se arrepender. Circule as afirmações CERTAS e marque
com um X as ERRADAS.
Sou salvo quando obedeço aos dez mandamentos.
Sou salvo pelos meus próprios esforços.
Os mandamentos mostram que é impossível alcançar Deus por meus próprios esforços.
O jovem rico deveria deixar de idolatrar o dinheiro.
2. Jesus tinha aberto a alma desse jovem assim como o cirurgião faz quando descobre o seu
problema e dá a sua solução. O jovem entendeu o problema e sabia qual seria a solução, mas

infelizmente ele decidiu que não queria “operar o coração”. Complete a frase abaixo com as
figuras. Se precisar consulte Lucas 18:22-24
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Ele queria a aprovação de (1)_____________________, mas não queria o seu senhorio.
Afastou-se (2) __________________ porque tinha muitas (3)______________________.
Ele decidiu continuar com a doença do (4) ________________________ dele.
3. Para alcançar a vida eterna o
jovem deveria dar todo o seu
dinheiro aos pobres e seguir a
Jesus. Circule ao lado as figuras
da sequência abaixo e depois
pinte o que o jovem escolheu.
Dica: É sempre a mesma
sequência.
SEQUÊNCIA

Falando com Deus: Senhor, tu podes curar o mal do meu coração!
QUINTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus entrou em
Jericó. Havia ali um
homem chamado Zaqueu
que não tinha muitos
amigos porque era chefe
dos publicanos.

Zaqueu queria ver Jesus,
mas sendo de pequena
estatura, não conseguia
vê-lo por causa da
multidão.

Ao lado, faça um círculo
em Zaqueu. Depois pinte
o desenho.

2. Responda as perguntas sobre os detalhes dessa história. Se precisar, leia Lucas 19:1-5.
a) Jesus estava entrando em que cidade? ( ) Jerusalém.

( ) Jericó.

b) Ali havia um homem que queria ver Jesus. Qual era seu nome? ( ) Zaqueu.
c) De quem ele era chefe? ( ) Dos puritanos.

( ) Zacarias.

( ) Dos publicanos.

d) O que ele fez para ver Jesus? ( ) Correu e subiu numa figueira. ( ) Correu e subiu num teto.
e) Ele tinha... ( ) baixa estatura. (

) uma boa altura.

Falando com Deus: Senhor, quero ser puro e justo de coração!
SEXTA-FEIRA
Entendendo a História
1. Jesus se aproximou e quando chegou perto da figueira,
olhou para cima. Chamando pelo nome, pediu para
aquele homem descer, pois iria ficar em sua casa. Como
Jesus sabia o nome daquele homem? Nas frases abaixo,
circule a opção certa, depois pinte as partes do desenho
com os pontos que mostram o nome desse homem.
Opção 1: Porque Jesus tinha se informado com outra
pessoa.
Opção 2: Porque Jesus sabe tudo, inclusive o nome de
cada pessoa!
2. Zaqueu achava que estava procurando Jesus, quando na verdade era Jesus quem o procurava,
pois Cristo veio para buscar e salvar o que está perdido. Substitua os símbolos pelas letras
corretas para encontras as respostas.
Não importa como ou
onde eu esteja, não
fico fora do alcance de
Jesus!!

a) Onde Zaqueu estava quando Jesus o chamou?
b) Com o que ele recebeu a Jesus?
c) Como o povo chamou a Zaqueu?
3. Quando Jesus foi para sua casa Zaqueu entendeu que precisava de salvação. O toque de Jesus
fez com que ele reconhecesse seus pecados. Zaqueu fez algo surpreendente que mostrou que seu
coração tinha mudado. Preencha as lacunas com as palavras corretas. (Lucas 19:8-9)
Zaqueu foi _____________ (SALVO / CONDENADO) naquele dia.
Deu _____________________ (METADE / UM POUCO) do seu dinheiro aos pobres
e devolveu __________________________ (DUAS VEZES / QUATRO VEZES) mais o dinheiro
que havia roubado.
Falando com Deus: Senhor, quero que tu sejas o meu Salvador.

