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

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

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

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

Texto Bíblico: João 6.1-13

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

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: O pior dia da vida...
Peça para as crianças escreverem em um pedaço de papel sobre o
que aconteceu no pior dia da vida delas. O líder pode perguntar
para aquelas que ainda não sabem escrever, e anotar em um
papel a resposta.
Depois o líder deve recolher todos os papéis.
Sugestão ao líder:
Explique para as crianças que nem tudo em nossa
vida são coisas boas. Às vezes acontecem coisas que
não desejamos e isso nos entristece. Mas devemos
crer que Jesus pode mudar todas as situações.

2°) Mensagem (25 min):
Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia e tinha duas
irmãs, Maria e Marta. E Lázaro ficou muito doente.
Maria, irmã de Lázaro, é a mesma pessoa que derramou perfume para
lavar os pés de Jesus.
As irmãs de Lázaro pediram para avisarem Jesus que Lázaro estava
doente. Jesus amava muito a Lázaro.
Jesus recebeu a notícia, mas permaneceu por mais dois dias na cidade
onde estava. Depois desse período, Jesus disse aos discípulos que
voltariam à Judeia. Disse também que Lázaro estava dormindo, e eles
iriam lá para despertá-lo. Jesus já sabia que Lázaro havia morrido.
Ao chegar, Jesus viu que Lázaro já estava sendo sepultado há quatro
dias.
Quando Marta, irmã de Lázaro, soube que Jesus estava chegando, ela
correu para encontra-Lo. E Marta disse para Jesus que se Ele tivesse ido
lá antes, o irmão não teria morrido. Mas ela disse que sabia que Deus
daria tudo o que Jesus pedisse à Ele.
Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela
chorando também. Ele ficou comovido e perguntou onde Lázaro estava
sepultado. E responderam: “- Venha ver, Senhor.”. Jesus chorou. Ele foi
até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e
ordenou que tirassem a pedra. Marta então disse para Jesus que o
morto já estava cheirando mal, pois havia morrido há quatro dias. Jesus
respondeu que quem nEle crê, verá a glória de Deus.
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: “-Pai, eu te
agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse
isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me
enviaste.”.
Depois disso, Jesus disse bem alto: “Lázaro, venha para fora.”.

O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas e o rosto
envolto em um pano. E Jesus disse para tirarem as faixas dele.

3°) Aplicação:
Quando Maria e Marta viram Jesus, disseram que se Jesus estivesse lá,
Lázaro não teria morrido. Você acha que elas ficaram surpresas quando
Jesus fez Lázaro reviver? Jesus as surpreenderam fazendo o morto viver
novamente. Jesus é maravilhoso!
Jesus pode fazer milagres nas nossas vidas, assim como Ele fez na de
Lázaro. Ele tem muitos planos para as nossas vidas, mais do que
imaginamos. Vamos deixar que Deus nos guie para vermos as
maravilhas que Ele faz. Jesus, nosso melhor amigo, vai nos surpreender.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você sabia que Jesus ama muito as crianças? Você crê que Deus
te ama muito e quer que você O conheça?
2) Jesus amava muito as pessoas e amava ajudá-las. Você gosta de
ajudar as pessoas (mamãe, papai, amiguinhos)?
3) Você conhece algum milagre que Jesus fez na sua vida ou sua
família?
4) Pergunte para o papai e a mamãe sobre os milagres que Jesus
já fez na vida deles.
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 ressuscita Lázaro
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Jesus ressuscita Lázaro
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ligue os pontos para completar essa cena. Depois
pinte o desenho

Jesus ressuscita Lázaro
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Procure as seguintes palavras:
MILAGRE – BETÂNIA – MARIA – MARTA – MESSIAS –
RESSURREIÇÃO – MORTE – FÉ – LÁZARO – VIDA

