Ministração de Célula
Título: Ter ou Ser
Texto: Lucas 12.13-21
Versículo-chave: ...porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das
coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. (Lucas 12.15c)
Princípio bíblico: Jesus nos ensina a verdadeira riqueza.
Alvos
Saber: Que a verdadeira riqueza não consiste na abundância de bens.
Sentir: Que preocupar-se com os bens do mundo é tolice.
Praticar: Rever as prioridades, pois Jesus é nossa verdadeira riqueza.

Informação e Devocional
No contexto um rapaz pede que Jesus julgue em seu favor quanto a uma
questão de herança, pois era essa a prática dos rabinos e chefes da lei;
possivelmente ele era o filho mais novo, pois de acordo com a lei (Dt 21.17) o
filho mais velho recebia duas vezes mais. Jesus recusou envolver- se, pois
sabia que qualquer que fosse a resposta não resolveria o verdadeiro
problema, havia a necessidade de uma transformação no coração, contou –
lhes então uma parábola afim de revelar os enganos que se escondem num
coração avarento e o perigo de perdermos tempo com esse tipo de
preocupação.
Exemplificando seu ensino, Jesus destaca em sua narrativa que um homem
viu em sua riqueza uma oportunidade de satisfazer a si mesmo (Wiersbe,
287, 2006), no que vivia focado em ampliar seus depósitos, acumulando para
posteriormente desfrutar com os prazeres desta vida.
Faltava neste fazendeiro o contentamento; vivia ansioso quanto a forma de
gerir a abundância de suas colheitas e atribuía a multiplicação de suas
riquezas a si mesmo: “19 Então direi a mim mesmo: ‘Homem feliz! Você tem

tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e
alegre-se.’”
Jesus chamou esse homem de tolo, ou seja, uma pessoa que não leva Deus a
sério (Sl 14.1). O tolo passa todo o seu tempo acumulando tesouros
terrenos, mas não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus significa
reconhecer a verdadeira vida e usar os bens que Ele provê para satisfazer
uma maneira de viver centrada nos valores e prioridades do Reino. As
pessoas que são “ricas” desta maneira amam a Deus de fato e de verdade e
vivem cheias de uma paixão por obedecer e servir a Ele. As pessoas ricas
para com Deus dedicam seu tempo e seu coração a Ele, vivendo sempre
dispostas a servir e doar-se aos outros. Sendo assim, os “tesouros” que
ganhamos nesta vida podem ser alegremente colocados à disposição de Deus
para glorifica-lo, sendo utilizados em benefício da expansão do Reino.

Quebra-gelo
Em círculo para que todos possam se ver, o líder deve começar a frase
dizendo: “Um tesouro é ........” (Exemplo: um carro...) cada um deve dizer o
que é um tesouro para ele, após, cada um deve repetir o que os anteriores
disseram e acrescentar o seu tesouro ( Exemplo: um carro, uma jóia, uma
casa...), e assim sucessivamente até que alguém erre a ordem da frase
pagando assim uma prenda a escolha do grupo ou saindo da brincadeira.

Edificação
Providencie sulfite e lápis para cada criança.
Enquanto você lê o texto as crianças vão desenhar a história.
Leia o texto bem devagar - Lucas 12.13-21
Perguntas:
1. Você tem guardado riquezas?
2. O que é riqueza para você?
Jesus disse: ...a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que

ela tem, mesmo que sejam muitas.

Mas, hoje, muitas pessoas usam o seu tempo buscando ter muitas coisas, e
acaba perdendo o as riquezas que Deus tem para elas.
Quem segue a Jesus deve amar e usar o seu tempo buscando as coisas do
Céu e não as coisas deste mundo. Tudo aqui vai um dia se acabar, mas quem
faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre.
As riquezas desse mundo são como um brinquedo: Um brinquedo bonito,
novo, bem colorido... O tempo passa, e o brinquedo fica enferrujado, feio e
danificado, até quebrar.
3. O que Deus disse para aquele homem que guardou tudo o que
tinha? (Lucas 15.20)
Assim como este homem tolo, existem muitas crianças tolas. Que não
querem saber de Jesus, nem conhecer as ‘riquezas’ do Reino dos céus.
Momento do encontro
Vamos orar para que consigamos usar o nosso tempo aqui na terra buscando
as coisas do céu, vivendo uma vida que agrada a Deus. (você pode pedir para
uma criança orar).

Ganhando amigos
Você conhece alguma criança que tem o mesmo comportamento deste
homem tolo? Que tal falarmos o amor de Deus para ela?

Material
Papel sulfite e lápis preto.

