MEDITAÇÃO – KIDS 4

SEMANA 18 – O JOVEM RICO / ZAQUEU
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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 siga-me". (Lucas 9:23)
4 – Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. (Lucas 9:24)

SEGUNDA-FEIRA – O jovem rico
Entendendo a História
1. Certo dia, um jovem, que tinha muitas características boas, foi procurar por Jesus. Para descobrir
algumas características desse jovem desembaralhe as sílabas de cada palavra e em seguida as escreva
na linha indicada.
CE-SIN-RO

PEI-SO-RES-TO

TAN-POR-IM-TE
CO-RI

2. Esse jovem se interessava pela vida eterna e foi até a pessoa certa para obter respostas – Jesus. Mas
como começou a conversa entre os dois? Leia Mateus 19.16-17 e preencha as lacunas em branco.
Mestre,___________________
_________________________
_________________________
_________________________

Por que você me pergunta sobre
o que é bom? Se você quer entrar
na vida _____________________
___________________________
___________________________

3. Esse jovem se achava muito certinho, porém era cego para a coisa mais importante. Jesus olhou além
do seu exterior e viu seu coração. Ele amou esse homem e persistiu porque queria ensiná-lo. Agora, leia
as afirmações abaixo e marque com X as lições que Jesus queria ensinar para ele.
( ) Não importa o que você tem ou faz, não é por meio de “coisas” ou “ações” que vai ter a vida eterna.
( ) Você está indo muito bem, é só seguir em frente e continuar assim até o final da sua vida.
( ) É necessário tirar os ídolos que substituem Deus no seu coração.
( ) Você pode até guardar alguns mandamentos, mas é impossível para você guardar o primeiro
mandamento por completo.
4. Essa história foi inédita no Novo Testamento. Nunca havia sido mencionada na Bíblia uma história
parecida com aquela. Mas por quê? Retire a letra X e reescreva a frase para saber por quê.
XXEXSXXSXXXE XXHXOXXMXEXXMX XÉX XAX XÚXNXIXCXXAX PXXEXSXSXXOXXAX QXUXE
XOX NXOXXVXOX XTXXEXSXTXAXMXXEXNXTXOXX XRXELXAXTXXA QXUXEX TXXEXVXEXX
XUXXMX XEXNXCXXOXNXTXRXXO CXOXMX XJXEXSUS XEX XSXAXXIXUX TXXRXIXSXTXXE.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Querido Deus, te agradeço por seu persistente amor e por
nunca desistir de mim. Amém”. ( ) Orei.

TERÇA-FEIRA – O jovem rico e os mandamentos
Entendendo a História
1. Apesar desse jovem ter procurado a pessoa
certa, sua ideia sobre Jesus estava errada. No
fundo ele queria que a forma de obter a vida
eterna fosse do seu jeito, pelos seus próprios
esforços, foi por isso que ele perguntou a
Jesus que __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
deveria guardar. Jesus disse o que ele tinha
que fazer. Complete a cruzadinha e descubra
a palavra em destaque que preenche o espaço
em branco.

1
2
3
4
5
6
7

Jesus respondeu: ‘Não matarás (1), não adulterarás (4),
não furtarás (8), não darás falso (2) testemunho (3),
honra teu (7) pai (5) e tua mãe (6)’ e ‘amarás (10) o teu
próximo (9) como a ti mesmo’.

8
9
10

2. O homem afirmou que havia guardado todos esses mandamentos desde a sua adolescência. Ele
achava que Jesus iria ficar impressionado, mas Jesus foi na ferida! Decifre o enigma e escreva o que
Jesus disse àquele jovem. Dica: Lucas 19.21.
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Resposta: ___________________________________________________________________________
3. Ao ouvir o que Jesus lhe disse para fazer, o jovem foi embora arrasado, pois era muito rico. Jesus foi
direto ao coração daquele jovem, pois ele conhece exatamente como é nosso coração. De forma simples,
Jesus lhe disse que ele havia quebrado os dois primeiros mandamentos. Agora com ajuda das imagens
complete os dois primeiros mandamentos que Jesus queria ensinar.

MANDAMENTO 1

MANDAMENTO 2

“Tenha Deus em __ R __ __ __ __ R __

__ __ __ __ R”.

“Não terás nenhum __ D __ __ __”.

Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Senhor, eu não quero ter nenhum deus que te substitua na minha vida”. ( ) Orei.

QUARTA-FEIRA – A salvação
Entendendo a História
1. Com os ensinamentos deixados por Jesus ao jovem rico podemos aprender verdades importantes
sobre a salvação. Para saber se você aprendeu com a história desse jovem, leia as frases abaixo e
coloque “V” para verdadeiro e “F” para falso.
( ) Os mandamentos são uma escada para chegarmos até Deus.
( ) Os mandamentos são o meio pelo qual somos aprovados por Deus.
( ) Precisamos de Jesus para sermos salvos, ele é o único caminho.
( ) Os mandamentos são como espelho para que vejamos como é impossível alcançar Deus por nossos
próprios esforços.

2. A instrução de Jesus para aquele jovem era
que ele precisava se arrepender. Leia os
versículos abaixo e complete as frases ao lado
para aprender o que representa o tesouro para
Jesus e para este jovem.
Odiar a vida neste mundo é deixar de valorizar as coisas para
amar a Deus e as pessoas. Quando você deseja muito as
riquezas deste mundo, seu coração fica longe de Deus.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí
também estará o seu coração. (Mt. 6:21)

3. Jesus tinha aberto a alma desse jovem assim como o cirurgião faz quando descobre o seu problema e
dá a sua solução. Assim o jovem entendeu seu problema e sabia qual seria a solução, mas infelizmente
decidiu que não queria que Jesus resolvesse. Para entender o que aconteceu, complete a frase abaixo
com as figuras. Se precisar consulte Lucas 18.22-24.
1

3

2

4

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.
4. O encontro desse jovem rico com Jesus nos ensina verdades muito importantes sobra a salvação.
Ligue a conta ao seu resultado para aprender mais.
24 x 8

•

15 x 4
•

•

•

60

mas seguir Jesus custa tudo!

192
•

mas não é fácil!

Compartilhando com Deus:
Ore assim: “Querido Deus, me ajuda a te seguir durante toda minha vida custe o que custar!” ( ) Orei.

QUINTA-FEIRA – Procurando ver Jesus
Entendendo a História
1. Logo em seguida Jesus encontrou outro homem rico. Seu nome era Zaqueu. No entanto, o final dessa
história é bem diferente da anterior. Esse homem não tinha amigos. As pessoas não gostavam dele
porque ele roubava dinheiro do povo. Abaixo marque a opção correta e se precisar leia Lucas 19:1-5.
a. Jesus estava entrando em que cidade quando encontrou Zaqueu?
( ) Jerusalém. ( ) Jericó.
b. De quem Zaqueu era chefe?
( ) Dos puritanos.
( ) Dos publicanos.
c. O que ele fez para ver Jesus? ( ) Correu e subiu em uma figueira. ( ) Correu e subiu em um muro.
d. Ele era um homem de.... ( ) baixa estatura. ( ) boa estatura.
2. O nome Zaqueu significa justo e puro. Mas ele não fazia valer o seu nome, pois sua atitude era de
desonestidade com seu próprio povo. Por isso ele era rico em dinheiro e pobre em alma e amigos. Abaixo
complete as lacunas corretamente.
a. Homens como Zaqueu ficavam ____________ (ricos / pobres) porque cobravam impostos romanos
____________ (abaixo / além) do que era previsto as pessoas pagarem, e por isso Zaqueu era
considerado um _____________ (herói / traidor) pelos seus irmãos judeus.

b. Jesus era ______________ (inimigo / amigo) dos publicanos. Os _____________ (saduceus /
fariseus) criticavam Jesus porque ele comia com os publicanos e com os pecadores.
Compartilhando com Deus: Peça a ajuda de Deus para que você faça sempre o possível para vê-lo.
( ) Pedi.
"Zaqueu, desça depressa. Quero ficar
em sua casa hoje" (Lc 19:5).

SEXTA-FEIRA – Zaqueu e o encontro divino
Entendendo a História
2. Quando Jesus chegou, Zaqueu estava em cima de uma arvore
olhando bem de cima. Leia o quadrinho e responda a pergunta
desafio.
Como Jesus sabia o nome de Zaqueu se eles nunca tinham se
encontrado antes? ____________________________________
___________________________________________________.

2. Zaqueu achava que ele estava procurando Jesus, mas Jesus era quem estava buscando Zaqueu. Esse
encontro entre Jesus e Zaqueu foi um encontro divino. Abaixo enumere as figuras ao seu acontecimento.
Na última figura desenhe como você imagina o banquete que Zaqueu ofereceu para Jesus.

1

Zaqueu era de baixa
estatura e não conseguiria
ver Jesus entre as pessoas.

2

Ao ouvir o convite de
Jesus, Zaqueu
desceu da árvore.

3

4

Jesus foi para a
casa de Zaqueu.

Para ver Jesus ele subiu em uma
figueira. Jesus disse para ele
descer, pois iria para sua casa.

3. Jesus recebeu críticas porque ele iria se hospedar na casa de um pecador. No entanto, aquele
encontro transformaria a vida de Zaqueu para sempre. Foi então que Zaqueu surpreendeu a todos com
uma notícia que comprovava sua mudança de vida. Leia Lucas 19:8 e escreva as duas coisas que
Zaqueu decidiu fazer.
Estou dando ______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
E se de alguém ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Após anunciar sua decisão, Jesus afirmou que naquele dia houve
salvação naquela casa. Marque com X as verdades e os fatos que você aprendeu nessa meditação de
hoje.
a. Quando o povo criticou Jesus por se hospedar na casa de um pecador Jesus respondeu:
( ) Eu preciso de um lugar e ele me ofereceu.
( ) Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
b. Zaqueu devolveu o dinheiro que roubou:
( ) para demonstrar que seu coração tinha sido transformado.
( ) para merecer a salvação que Jesus ofereceu.
c. Zaqueu entendeu que precisava de Salvação e hoje podemos aprender que:
( ) Somos salvos quando cumprimos todos os mandamentos.
( ) Salvação é de graça, mas seguir Jesus custa tudo.
Compartilhando com Deus: Ore assim: “Senhor Deus, muito obrigado por sua salvação ser de graça e
estar ao alcance de todos. Muito obrigado por ter vindo me buscar e me salvar. Amém!” ( ) Agradeci.

