Tema: Jesus Cura Um paralítico
Texto Bíblico: Lucas 5.18-26
Versículo para memorizar: “Eu digo a você: - Levante-te, pegue a sua maca e vá para casa. Lucas 5.24”.
Principio Bíblico: Nosso alvo é ensinar a criança que Jesus pode curar e pode também perdoar os pecados.
Quebra gelo: Peça para uma criança deitar, se esticar e tentar não se mexer. Fale como seria ficar paralítico (explique o
que é ser paralítico). Conte que hoje nossa história será sobre uma pessoa que não conseguia se mexer, mas que ela
tinha bons amigos.
Quem aqui tem um amigo? Quem tem um bom amigo? Você acha que você é um amigo legal? Os seus amigos gostam
de você? Você já ajudou seu amigo a fazer alguma coisa? Na história de hoje vamos ver como essa pessoa mudou de
vida porque seus amigos o ajudaram.

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.
Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo
diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima
do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que
estavam ali. (Levante a Mão: O paralítico não conseguia andar. Peça para as crianças fazerem de conta que são aquele
homem e tentem andar com o bumbum).
Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: - Meu amigo, os seus pecados estão perdoados!
Os mestres da Lei e os fariseus começaram a pensar: - Quem é esse homem que blasfema contra Deus desta
maneira? Ninguém pode perdoar pecados; só Deus tem esse poder. (Levante a Mão: Os fariseus ficaram bravos com
Jesus. Peça para todos fazerem cara de bravos).
Porém Jesus sabia o que Jesus o que eles estavam pensando e disse: - Por que vocês estão pensando assim? O
que é mais fácil dizer ao paralítico: “Os seus pecados estão perdoados” ou “Levante-te e ande”? Pois vou mostrar a
vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico:

- Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. (Levante a Mão: Peça para todos ficarem de pé e
pular de alegria imitando o paralítico curado).
No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus.
Todos ficaram muito admirados, e cheio de medo, louvaram a Deus dizendo:
- Que coisa maravilhosa nós vimos hoje! (Levante a Mão: Todos devem erguer as mãos e dizer: - Deus, Você é
maravilhoso!).
- Deus, Você é maravilhoso!

Aplicação:



Se houvesse uma multidão ao redor de Jesus nesta sala, como você faria para chegar até ele?
Fale sobre alguma vez em que Jesus ajudou você ou algum conhecido.

Momento de orar:
Na história de hoje vimos como um grupo de amigos ajudou uma pessoa a conhecer Jesus e ter seus pecados
perdoados e ainda teve um problema muito sério que foi resolvido.
Da mesma forma devemos ajudar nossos amigos a conhecerem Jesus, para que saibam que podem pedir ajuda
a ele sempre que for necessário. Também devemos explicar aos nossos amigos, que Jesus é o filho de Deus que pode
nos perdoar sempre que errarmos.
Vamos agora fechar nossos olhos e fazer uma oração para que Deus nos ajude a ser bons amigos (orar). Você
pode finalizar a aula bíblica com uma oração para as crianças já cristãs e outra para as que precisam entregar sua vida a
Jesus.

Atividades:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Levar uma bola para a aula, brincar de batata quente, quando a bola parar a criança que ficou com a bola deve
repetir o versículo do dia.
3) Abaixando devagar: Amarre um clipe de papel num pedaço comprido de barbante. Coloque um copo plástico no
chão. Reveze a vez das crianças na brincadeira: ficar de pé, bem reto, e, segurando o barbante, tentar baixar o
clipe até o copo plástico (colocar o clipe dentro do copo), do mesmo jeito que os amigos do paralítico fizeram
com a cama dele. Após cada tentativa bem-sucedida, pare e agradeça a Jesus por alguma coisa.

Nome: _____________________________________________________________________________

Jesus cura um paralítico. Lucas 5.18-26
Pinte a cena dos amigos levando o paralítico até Jesus.
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