Tema: Jesus ressuscita Lázaro
Texto Bíblico: João 11.17-44
Versículo para memorizar: “Para o homem é impossível, mas para Deus não; todas as coisas são possíveis para Deus".
Marcos 10.27

Principio Bíblico: Nosso alvo é ensinar a criança a confiar em Deus mesmo em momentos que parecem impossíveis.
Quebra gelo: Você pode começar esta aula com uma dinâmica. Escreva em um papel a frase “o pior dia da minha vida
foi quando…”. Entregue vários papéis em branco e distribua para todas as crianças da sala. Você pode pedir para que
elas escrevam quando foi esse dia (caso sejam pequenas peça para elas comentarem qual foi o pior dia das suas vidas)
depois leia para a sala as respostas.
Nem sempre as coisas saem como a gente espera, não é mesmo? Às vezes, a gente até acha que pode melhorar,
mas nada de bom acontece e ficamos muito tristes. Alguém já passou por alguma situação assim?
Na história de hoje vamos ver o que aconteceu quando algumas mulheres ficaram muito tristes porque o irmão
delas morreu.

Mensagem: Explique para as crianças que durante a história quando você levantar a uma das suas mãos para o alto
eles terão alguma atividade para fazer.
Enquanto conta a história mostre as imagens para ilustrar.
Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. (Levante a Mão: Explique para as
crianças que quando alguém querido morre, ficamos muito triste e choramos. Fale para todos fazerem de conta que
estão chorando.). Então Marta disse a Jesus:
- Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido! Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo
o que o Senhor pedir a Ele.
- O seu irmão vai ressuscitar! – Disse Jesus. (Levante a Mão: Fale para as crianças deitarem no chão e depois
levantarem rápido imitando a ressuscitação.).
Marta respondeu: - Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia!

Então Jesus afirmou: - Eu sou a ressureição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. (Levante a
Mão: Convide todas as crianças para pularem nos seus lugares, para mostrar que Jesus nos dá vida.). Onde foi que vocês
o sepultaram?
- Venha ver, Senhor! – responderam.
Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na
estrada, e ordenou:
- Tirem a pedra!
Marta, a irmã do morto, disse: - Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado.
(Levante a Mão: Peça para todos fazerem de conta que estão sentindo um cheiro ruim).
Jesus respondeu: - Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então
tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse:
- Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Depois de dizer isso, gritou:
- Lázaro, venha para fora!
E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados, e o seu rosto estava enrolado com um pano.
Então Jesus disse:
- Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. (Levante a Mão: Convide todos para saírem pulando como se fossem
Lázaro saindo da sepultura com os pés enfaixados).

Aplicação:
Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, mal podia andar em público naquela cidade e nas cidades vizinhas porque
muitos queriam matá-lo. Jesus teve que fugir para uma região mais distante.
Depois daquele dia, alguns creram que Jesus era o filho de Deus e outros achavam que ele só fazia truques. E
você o que você acha?

Momento de orar:
Se você acredita que Jesus realmente é o filho de Deus e que tem poder para te dar a vida eterna no Reino dos Céus, ore
comigo pedindo para que ele seja o salvador de sua vida (ORE).
Se você já acredita que Jesus é o filho de Deus e quer orar para que ele te ajude nos momentos de dificuldades, ore
comigo (ORE).

Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Use massinha de modelar com as crianças para fazer bonecos que consigam ficar deitados e em pé. Deixe-os
deitados por um tempo. Depois, coloquem os bonecos em pé, como se estivessem caminhando. Essas esculturas
serão um lembrete de que as pessoas que conhecem a Jesus viverão para sempre com ele no céu.

Jesus cura dez leprosos. Lucas 17.11-19
Nome: ___________________________________________________________________________________________

