
 

  
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 21/10/2018 

 

O RICO E LÁZARO; O RICO INSENSATO 
 

Versículos para Decorar: 

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 
Entendendo a História 
1. Jesus queria ensinar sobre a vida eterna. Ele contou uma parábola sobre o Rico e Lázaro. Leia a história 
no quadradinho e depois coloque o nome nos personagens e desenhe as feridas em Lázaro. 

 

 
 

2. Lázaro e o homem rico morreram. Leia com atenção e risque as palavras que estão erradas nas frases. 
Depois reescreva a frase colocando a palavra certa Lucas 16:22-23. Siga o exemplo. 

 Chegou um dia em que os dois viveram. Chegou o dia em que os dois morreram. 

 Lázaro foi levado pelos seus pais ao céu. ______________________________________________ 

 O homem rico foi para o céu. ________________________________________________________ 

3. O homem rico achou muito importante a sua vida na terra e deixou de cuidar de algo importante. Siga a 
sequência na horizontal e na vertical para encontrar as letras. Escreva na linha abaixo o que o rico 
negligenciou.  

  

                                                                    ______________________________ 

 

Havia um homem rico que 

vivia no luxo todos os dias. 

Ele vestia púrpura e linho 

fino. Diante de seu portão foi 

deixado um mendigo 

chamado Lázaro cheio de 

chagas, onde os cães 

lambiam suas feridas. Seu 

desejo era comer os restos 

da mesa do rico. 

 



Refletindo: 
O homem rico não deu importância para como ele vivia a sua vida aqui na terra. Nós precisamos nos 
importar em viver uma vida que agrade a Deus aqui na terra.  

Lição:  
Estamos apenas de passagem aqui pela terra e um dia, dependendo da nossa escolha, iremos para o céu 
ou para o inferno. Mas saiba que Deus nos quer no céu. 

Decidindo: 
(   ) Decido me importar em como eu vivo a minha vida aqui na terra. Vou me esforçar essa semana no 
meu Momento com Deus e em memorizar os versículos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e pedindo dele ajuda para cumpri-las 
com dedicação: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
TERÇA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. Existem dois tipos de tesouro (riqueza): o tesouro na terra e o tesouro no céu. Marque com X as opções 
corretas que completam a seguinte frase:  
A riqueza que Deus acha importante consiste em: 

 

(   ) Viver em paz com todos. 
(   ) Possuir o carro do ano. 
(   ) Usar roupas de marcas famosas. 
(   ) Ter uma poupança recheada no banco. 

(   ) Ser generoso e repartir o que tem. 
(   ) Ter mais do que precisamos. 
(   ) Usar meus bens para abençoar pessoas 

 
2. Somos seres eternos. Depois que morremos temos somente dois destinos: Céu ou Inferno. No final, 
vamos para um destes lugares. Separe as características do quadro conforme o lugar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Deus se importa conosco. A sua vontade é ter cada ser humano ao seu lado no céu. Responda as 
perguntas a seguir, conforme está escrito em Ezequiel 18:23. 

 

a) Deus tem prazer na morte dos ímpios? Sim ou Não? ___________ 
 

b) Ele se __ __ __ __ __ __ quando fazemos sua vontade. 
 

c) Ele quer que andemos em seus __ __ __ __ __ __ __ __. 
 
 

Refletindo: 
Devemos acumular tesouros no céu. Escreva duas atitudes que você pratica que mostra que você 
acumula tesouros no céu: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Lição:  
Aprendemos que somos seres celestiais. Deus fez o Céu para nós morarmos, mas só vamos morar lá se 
decidirmos aceita-Lo como Senhor e Salvador. 

 

FOGO   CHORO   PAZ  

AUSÊNCIA DE DEUS 

ALEGRIA     TORMENTO 

DESCANSO 

PRESENÇA DE DEUS 

CÉU 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

INFERNO 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 



Decidindo: 
(   ) Decido me importar em acumular mais tesouros no céu e do que na terra.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e agradecendo porque um dia você 
vai morar no céu: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
QUARTA-FEIRA  
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: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. O rico não conseguiu o que queria, então fez outros pedidos. Marque com um X as respostas corretas. 
Dica: leia as referências. 

 
 

 O rico não queria que seus irmãos sofressem o que ele estava sofrendo. Lucas 16:27-28 

 Abraão disse que eles tinham tudo o que precisavam para acreditar. Lucas 16:29 

 Abraão disse que enviaria Lázaro, pois isso ajudaria eles a irem para o céu. Lucas 16:31 

 
3. Jesus contou essa história para nos avisar, alertar e preparar para a nossa eternidade. Deus quer que 
todos conheçam a verdade e sejam salvos. Não é só decidir que não quer ir para o Inferno. É saber que é 
pecador, que Jesus já pagou o preço pelos pecados e querer que ele seja o Senhor da sua vida. 
Desenrole o visual para descobrir mais uma verdade, escreva abaixo: 

 

  E T R O M  A D  S E T N A    

A D I V  A T S E N  O D I D I C E D 

 É  O N R E T E  O N I T S E D  O 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Refletindo: 
Aprendemos hoje que depois de morrer, não tem como voltarmos a viver ou falar com as pessoas. E o 
nosso destino eterno é decidido nessa vida, antes da morte. Depois de morrer, não tem como voltar atrás 
e decidir de novo. 

“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”. 

Abismo: é um buraco com 
profundidade tão grande que não se 
consegue ver o fundo. É um precipício. 

Início 



Lição:  
Precisamos decidir o nosso destino eterno ainda em vida. 

Decidindo: 
(   ) Decido decidir meu destino aqui na terra. Quero escolher certo para não me arrepender.  

Compartilhando com Deus: 
Vamos colocar em prática a sua decisão. Se você deseja convidar a Jesus Cristo para morar no seu 
coração, ser o Seu Senhor e Salvador e um dia morar no céu com ele, repita a oração abaixo em voz alta: 

“Senhor Jesus, eu entendo que eu nasci pecador, separado de ti. Mas hoje eu decido te receber na minha 
vida. Entra no meu coração e se torne o meu Senhor e Salvador. Quero um dia morar no Céu contigo. Em 
nome de Jesus, amém”. 

 
QUINTA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. Enquanto Jesus ensinava, um homem o interrompeu. Leia Lucas 12:13 e 15 e complete com as palavras 
que estão faltando. 

 

   
 

2. Jesus nos ensina grandes verdades! Vamos ver o que Jesus nos ensinou dessa vez. Coloque em ordem 
as letras, começando do nº 1 até o nº 36. Escreva na linha abaixo. 

 

5 1 4 2 3   12 6 8 7  9 11 10   14 13 15 

O N S O S   O T S E O R U   E T M 

 

16 18 17   20 21 19   22 30 23 26 24 27 25 28 29 31 

Q E U   E R S   D D E S P I O T A O 

 

32 33   36 35 34 

N O   U É C 
 

 
Resposta: __________________________________________________________________________ 

 
3. Então Jesus contou uma parábola de um homem rico. Complete as frases de acordo com o enigma 
matemático. Siga o exemplo. 

 

3 7 4 13 1 6 

PRODUZIU GANANCIOSO DESCANSE ABUNDANTE QUANTIDADE RIQUEZAS 
 

A terra do homem rico produziu (1+2) muito e sua colheita foi _________________________ (8+5). O 

homem era _________________ (2+5) e confiou somente nas suas ________________ (3+3). Ele disse 

a ele mesmo: “Você tem grande ___________________ (10-9) de bens, armazenados para muitos anos. 

___________________ (9-5), coma, beba e alegre-se”. 
 

 



Refletindo: 
Não devemos ter como foco da nossa vida acumular coisas, Jesus nos ensina que é mais importante 
acumular tesouros no céu. 

Lição:  
O foco da nossa vida deve ser Jesus e a obediência à Sua Palavra. 

Decidindo: 
(   ) Decido colocar Jesus como foco da minha vida.   

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e peça ajuda para cumpri-la por toda 
a sua vida: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
SEXTA-FEIRA  
Entendendo a História 
1. O homem rico com certeza trabalhou, mas ele não se lembrou de que foi Deus quem proporcionou 
boas condições climáticas, saúde e todas as outras necessidades para ele acumular riqueza. Ele era uma 
pessoa gananciosa. Desembaralhe as sílabas entre parênteses e descubra os sintomas de um 
ganancioso: 
 

a) Considera o dinheiro como assunto mais _______________________ (POR – IM –TAN – TE). 

b) Investe toda sua _____________ (DA – VI) para acumular a maior quantidade de coisas na terra. 

c) Fica tão preocupado em acumular riquezas que não considera Deus em seus ________________ 

(NOS - PLA). 

d) Não entende que a morte não é o fim de tudo, ela é um preparo para uma vida _______________ 

(TER – E – NA). 
 

2. Como devemos agradar a Deus com as coisas que ele nos deu? Leia Lucas 16:9 e complete o versículo 
para descobrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Deus termina com uma mensagem para esse homem insensato. Leia Lucas 12:20 e pinte a resposta 
que preenche a mensagem da imagem abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 
exigida. E você terá tudo o que colheu lá no céu. 

Por isso, eu lhes digo: Usem a _______________________ deste mundo ímpio 

para ganhar _______________________, de forma que, quando ela acabar, 

estes os recebam nas moradas ________________________________. 

Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 
exigida, terá que construir mais para guardar mais 

Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 
exigida. Então, quem ficará com tudo o que você 
preparou? 



Refletindo: 
A pessoa gananciosa se preocupa tanto com dinheiro e em conseguir coisas, que se esquece que Deus é 
o dono de tudo que ela tem. Ela se esquece que um dia a vida aqui na terra vai acabar e que o que mais 
importa são os tesouros acumulados no Céu. É lá onde vamos passar a nossa eternidade. 

Lição:  
Deus não quer que você seja uma criança gananciosa, que só se preocupada em ter dinheiro e em ter 
coisas. Deus se importa mais com o seu coração. 

Decidindo: 
(   ) Decido não ser uma criança gananciosa. Vou colocar Deus e as Suas coisas em primeiro ligar na 
minha vida e vou me esforçar para acumular tesouros no céu.   

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo a sua oração de hoje falando para Deus sua decisão e lembre-se que Deus se importa mais 
com o seu coração do que com o que você tem: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
 
 
 


