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 SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA   

 TEMA:  FAÇA A COISA CERTA 
 

Objetivo do estudo: Levar as crianças a terem uma vida de dedicação 
somente a Deus e não a Mamon. 
 

Quebra Gelo:   
Material: Um pouco de feijão cru.  

 Desenvolvimento: Escolha uma criança. Peça para que ela conte os caroços 

de feijão, porém diga a ela que no momento em que estiver contando os feijões, 
ela também precisará cantar uma música. É quase certo que em algum momento 
ela perderá a conta dos caroços de feijão. 

Conclusão: Não temos como ter o foco em duas coisas, em algum momento 

da nossa caminhada nos perderemos. Não tem como amar a Deus e ao dinheiro. 
Uma hora deixarei de fazer a coisa certa pois entrará o egoísmo (não gosto de 
dividir e quero sempre mais), o orgulho ( não preciso de Deus) o excesso de 
trabalho (não tenho tempo para buscar Deus) e muitas outras coisas. 
 
Para o líder: Explique as crianças que Mamon é um espírito arrogante e 
orgulhoso que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, buscando tomar 
Seu lugar. 
Compartilhe com as crianças dos desafios que enfrentou ou enfrenta para 
que Deus seja sempre o primeiro em sua vida. 
 
HORA DA HISTORINHA O JOVEM RICO (Mateus 19:16-24) 

 
Na história de hoje vamos conhecer um moço que achava que podia ter Deus e 
o dinheiro como o seu Senhor. Vocês acham que isso é possível? Amar a Deus 
e ao dinheiro? Então vamos ouvir essa história? 
 
 

 
 

BASE BÍBLICA 
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o 
outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus 

e Mamon.” (Mateus 6.24 ) 



Certo dia, Jesus andava com seus discípulos e muitas pessoas o seguia. Neste 
dia, apareceu diante dele um rapaz que tinha muito dinheiro. O jovem rico 
perguntou para Jesus o que poderia fazer para ter a vida eterna. Este jovem 
estava confiante e acreditava que Jesus lhe pediria para fazer algo bom, uma 
bondade. O jovem rico estava realmente interessado em viver para sempre ao 
lado de Jesus. Quem deseja morar com Jesus para sempre? Mas ele achava que 
conseguiria isso fazendo algo bom, como comprando ou doando uma pequena 
quantidade de dinheiro para alguém. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, 
perguntou: “Bom Mestre, que posso fazer para ter a vida eterna?”. Antes de 
responder, Jesus disse que ninguém é bom a não ser Deus, e em seguida falou 
alguns mandamentos, para ver se o jovem rico fazia tudo corretamente. Vocês 
lembram alguns desses mandamentos? 
Ao ouvir aquilo, o jovem rico ficou muito animado e respondeu para Jesus que ele 
já fazia tudo aquilo. O interessante desta história, é que mesmo seguindo os 
mandamentos, o jovem sentia que ainda faltava algo a fazer, mas não sabia o que 
era. Muitas vezes, em nossas vidas, mesmo fazendo coisas boas, sentimos que 
precisamos fazer algo mais importante. O jovem rico buscava a vida eterna, mas 
achava que poderia conseguir através de seus atos. Ninguém é salvo por ser 
bom, a vida eterna só é dada através de Jesus. Para termos a vida eterna 
precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador e pedir para que ele nos perdoe 
de todo pecado. Por  mais que façamos coisas boas, se não quisermos que Jesus 
seja nosso salvador, não tem como morarmos com Ele. Jesus sabia que aquele 
moço estava com muita vontade de ser salvo, então Jesus olhou com muito amor 
para ele e disse: “venda tudo o que tem”. Jesus sabia que o jovem rico não teria 
coragem de fazer isso. Algumas pessoas, se apegam ao dinheiro e às coisas boas 
que tem e não seguem a vontade de Deus porque acham que possuir coisas boas 
é mais importante do que seguir a vontade de Deus. 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1-PARA VOCÊ, QUAIS ATITUDES QUE DEMONSTRAM O AMOR AO 

DINHEIRO? 
Não dividir, não doar, não repartir, etc... 
 

2-O QUE TEM ROUBADO O PRIMEIRO LUGAR DE DEUS NA SUA VIDA? 
(PESSOAL) 
 
3- QUAIS ATITUDES DEVO TER PARA QUE O DINHEIRO NÃO SEJA MAIS 
IMPORTANTE QUE DEUS NA MINHA VIDA? 
•Reconhecer que tudo o que tenho vem de Deus; 
•Ser generoso, ajudando as pessoas e contribuindo com os dízimos e ofertas; 

•Ser feliz com aquilo que Deus me deu. 
 

 
 
 
 



 
 

       ATIVIDADES 
 
 

 

Com base no que aprendemos, coloque (V) para verdadeiro 
e (F) para falso: 
 

  

( ) Deus deve ser o meu único Senhor; 
 
( ) Eu posso amar Deus e também o  dinheiro; 

 (      ) Mamon significa riquezas e cobiça; 

( ) Preciso depender e confiar em   Deus; 

( ) O orgulho me afasta de Deus; 

( ) Devo ser generoso; 
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