Jesus cura a filha de Jairo
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana, como estão as férias.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Chuá Chuá – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=bybT1WXgAtQ

2. Meu Mestre mandou – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=l0pc6yksM6Y

3. Há muito tempo atrás – Crianças Diante do Trono.
https://www.youtube.com/watch?v=8F5ztRFVp-k

4. Deus Grandão – Vineyard Infantil
https://www.youtube.com/watch?v=2Nd-n0qhmcM

5. A chave da oração – Radicais Kids
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ

Texto Bíblico: Lucas 8.40-55

Princípio Bíblico: Ensinar as crianças que Jesus pode fazer
milagres, como fazer uma criança ressuscitar, curar uma doença.
Ele é o mesmo Deus de antes.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Confiança
Quem tem coragem de cair de costas nos meus braços?
Nessa brincadeira vamos precisar de uma criança que tenha
coragem de se virar de costas e cair nos braços de um adulto. Ela
exige que a criança confie no adulto, pois é uma situação em que,
se o adulto não ajudar, ela pode se prejudicar. Se o adulto não
segurá-la, ela pode cair no chão.
Sugestão ao líder:
Conte que em nossa vida, muitas vezes falamos que
temos fé, mas não praticamos isso. Dizemos que
confiamos em Deus, mas temos medo de nos
lançarmos nos braços dEle.

2°) Mensagem (25 min):
Quando Jesus voltou, uma multidão de pessoas aguardava por
Ele. Eles estavam muito felizes de estarem perto de Jesus. Havia
tantas pessoas, que Jesus estava comprimido no meio deles.
Então o dirigente da sinagoga, Jairo, prostrou-se aos seus pés,
implorando para que ele fosse à sua casa, porque a sua única filha
estava à beira da morte.
Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, a multidão
ainda o cercava. Entre a multidão, havia uma mulher que sofria
com hemorragia há doze anos e já não tinha mais dinheiro, pois
gastou tudo com remédios, e mesmo assim a doença não foi
curada. Então a mulher conseguiu chegar perto de Jesus e
encostar em Seu manto e imediatamente a hemorragia foi
curada.
Em seguida Jesus perguntou quem havia encostado Nele, pois
dEle havia saído poder. A mulher prostrou-se aos pés de Jesus e
na frente de toda a multidão disse porque ela tinha tocado em
Jesus e contou como foi curada instantaneamente. Jesus olhou
para a mulher e disse que a fé dela foi quem a curou e disse para
ela ir em paz.
Enquanto Jesus ainda estava na sinagoga, uma pessoa
disse para Jairo, o dirigente da sinagoga, que sua filha havia
morrido e para ele não incomodar mais Jesus. Jesus ouvindo
aquilo, disse para Jairo crer e que sua filha seria curada.
Quando chegou à casa de Jairo, só entraram na casa Jesus, Pedro,
João, Tiago e os pais da criança. E todos estavam chorando pela
morte dela. Jesus disse para que eles parassem de chorar pois a
menina não estava morta, apenas dormia. As pessoas riram, pois
sabiam que a menina estava morta. Jesus então segurou a mão da

menina e disse para ela levantar-se. O espírito da menina voltou e
ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que dessem
algo para ela comer.
Os pais dela ficaram maravilhados com o milagre, mas Jesus disse
para eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido
naquele dia
3°) Aplicação:
Jairo, mesmo sendo o chefe da sinagoga, se misturou na multidão de
pessoas só para chegar perto de Jesus, pois sabia que essa era a única
esperança para que sua filha fosse curada. Apesar de passar por uma
situação que aos olhos humanos era impossível, Jairo creu em Jesus e
por causa da fé dele, a sua filha foi curada.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você conhece alguém que está muito doente?
2) Você sabia que Jesus pode curar todas as doenças?
3) Você costuma orar quando sente dor em algum lugar?
4) Você conhece alguém que foi curado de uma doença através de
Jesus?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas pedindo para que Deus nos ajude a confiar
nEle para resolver nossos problemas e para não termos medo de
obedecê-lo.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Jesus cura a filha de Jairo
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Jesus cura a filha de Jairo
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ajude Jairo chegar até Jesus para fazer-lhe um pedido.

Jesus cura a filha de Jairo
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre no caça-palavras a baixo as seguintes palavras:
FÉ – MENINA – JESUS – SINAGOGA – JAIRO – RESSUSCITOU
– MILAGRE

