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Lucas 12.13-21
Fascículo - 10

Queridos Amiguinhos e Amiguinhas!
Você já esteve com um amigo ou amiga que sempre queria acumular mais, juntar mais
coisas, guardar tudo para si mesmo como, por exemplo, brinquedos, doces ou
dinheiro?
Tadeu era um menino assim. Ele queria ter e guardar tudo para si. Quando vinha
algum(a) amiguinho(a) na casa dele, ele bem depressa ia recolher todos os seus
brinquedos. Não deixava ninguém pegar nada. Tadeu pensava: “Não vou deixar
ninguém colocar as mãos nos meus brinquedos! Pode ser que eles até vão estragar as
minhas coisas, ou levar junto!” Ele era egoísta e ganancioso. Queria segurar tudo para
si mesmo e ter brinquedos novos por muitos anos. Mas as outras crianças não
gostavam do jeito de Tadeu. Elas não se sentiam bem quando estavam na casa dele.
Ele tinha poucos amigos.
Você conhece alguém que é assim como o Tadeu? _______________________
O que você acha dessa maneira de agir?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
O que você faz com os seus brinquedos quando recebe a visita de um amiguinho e
de uma amiguinha?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
A HISTÓRIA DO HOMEM RICO AVARENTO
Numa certa ocasião Jesus também falou de um
homem muito avarento e ganancioso.

Curiosidade
Avarento: É uma pessoa que
tem um apego muito grande
aos seus bens e riquezas. É
ganancioso e egoísta. Quer
segurar tudo para si mesmo.

Este homem fez uma grande colheita. Então ele
decidiu construir grandes galpões para guardar toda a
colheita. Assim ele teria comida para muitos anos e
não precisaria mais trabalhar. Veja o que ele disse em
Lucas 12.19: “Homem feliz! Você tem tudo de bom
que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma
beba e alegre-se!”
Parecia que tudo seria muito bom. Ele achava que teria uma vida muito boa, com
sombra e água fresca. Ele achou que tudo dependia só dele. Esqueceu que Deus é o
Senhor da vida e que tudo pertence a Ele. E que podemos e devemos conﬁar em Deus
quando pensamos no futuro.
O homem rico estava feliz e satisfeito com a sua vida. Mas Deus não aprovou este jeito
de ser e ver as coisas. Havia um pecado muito grande. O homem rico achava que todas
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as coisas que ele possuía, era conseqüência de seu grande esforço e trabalho. É claro
que ele precisou trabalhar. Mas ele esqueceu de Deus e das outras pessoas que o
ajudaram. Ele falou: “Minhas colheitas; meus depósitos; tudo o que eu tenho; direi a
mim mesmo”.
Veja no desenho abaixo o homem rico usufruindo de suas muitas riquezas.
Veja, ele só falou de si mesmo, falou só do seu “eu” e esqueceu de usar a
palavrinha “nós”. Em nenhum momento ele lembrou das outras pessoas que o
ajudaram a produzir
esta grande colheita.
Ele esqueceu de
agradecer os familiares
e empregados que
estavam ao seu lado e
o ajudaram a plantar e
colher.
Em lugar de ter falado
assim “eu, meu,
minhas...” ele deveria
ter falado: _________
__________________
__________________
__________________

AGRADECER
Pensando em sua vida, em todas as coisas que você recebeu de outras pessoas, para
quem você poderia dizer: “Muito Obrigado!”?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Que tal dar um abraço nessas pessoas que lhe ajudaram e dizer com alegria e gratidão
“Muito Obrigado por tudo o que você fez por mim!”
O homem rico também esqueceu de agradecer a Deus. Se foi possível fazer esta
grande colheita, isto foi graças ao grande amor de Deus. É Ele quem faz cair a chuva,
brilhar o sol, quem dá a terra para plantar e faz a semente germinar e produzir frutos.
Sem a mão do Deus Criador nada disso seria possível. De nada vale todo o esforço
humano, se Deus não abençoa o trabalho. Leia o Salmo 127 e copie o v. 2:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nós também somos convidados a agradecer a Deus por todas as coisas que
recebemos de suas mãos. Você costuma agradecer a Deus por todas as coisas que
tem recebido?
Escreva alguns motivos que você tem para agradecer a Deus:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Agora, a partir desses motivos você pode escrever uma oração de gratidão a Deus:
REPARTIR
Oração

Conforme a história do homem
avarento, Deus disse: “Quem
ﬁcará com tudo o que você
guardou?” Aquele homem não
iria viver para sempre. E o que
seria de tudo o que ele
acumulou? Também sabemos
que comida guardada por muito
tempo acaba apodrecendo e
não serve mais para ser
consumida. No ﬁm acaba sendo
jogada fora. Na verdade, aquele
homem tinha os celeiros cheios,
mas o coração vazio.

Veja o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 6.19-20.
Conforme o v.19, o que pode acontecer com os tesouros e bens que são acumulados
sobre a terra?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quais são os tesouros que nunca serão destruídos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mas, aﬁnal, o que seria acumular tesouros no céu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Faça um desenho onde as pessoas estão acumulando tesouros no céu:
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Jesus fala do Reino de Deus, onde as pessoas valorizam a fé em Deus, fazem oração,
ajudam o próximo, agradecem a Deus e ao próximo. É um mundo novo onde um pensa
no outro e não existe mais egoísmo e ganância, onde as pessoas conseguem repartir
com aqueles que passam necessidade.
Ao invés de guardar tudo para si mesmo aquele homem avarento poderia ter pensado:
“Já que tenho tantas coisas posso ajudar a quem precisa!”
Agora vamos pensar: O que você poderia repartir com alguém?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
O que acontece quando repartimos algo com outra pessoa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Repartir, doar faz bem para a outra pessoa e o nosso coração. É um gesto que agrada a
Deus.
Agora vamos cantar e tocar:

Repartir, repartir
Foi Jesus quem ensinou,
Nesta hora da oferta,
Demonstramos nosso amor.
Ajudar a quem precisa,
Sempre, sempre a toda hora.
É assim que auxiliamos a viver (palmas)
O Reino de Deus agora!
(Liara Krobot e Valéria Franz Bock)

Nossa viagem continua.
No próximo fascículo vamos descobrir
o Tesouro dos Talentos!
Até a próxima!
Pa. Neiva Maria Barg
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