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ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.
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18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

O homem que nasceu cego
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.O Louvor de Miriã – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=3L1TODLypsw

2.Você é Especial – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=ryYPWRJEJKA

3.Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

4.A Deus Dai Louvor – 3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=YjoZhRSThqA

5.Deus É Tão Bom – 3Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

Princípio Bíblico:
Soberania – Deus criou tudo o que existe e isso inclui o nosso
corpo. As doenças e os problemas que temos podem ser usados
para que a obra de Deus se realize em nossas vidas, como
aconteceu na vida do rapaz cego.

Versículo-chave:
“Disse Jesus: "Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto
aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.”
João 9.3

1°) Mensagem (25 min):
Hoje vamos conhecer a história de um milagre que Jesus fez
quando estava na terra.
Jesus estava andando e viu um homem que nasceu sem enxergar.
Então, os discípulos perguntaram a Jesus se os pais desse homem
havia pecado, para que ele nascesse assim. Mas isso não havia
acontecido. Deus permitiu que o homem nascesse sem enxergar
para que Jesus o curasse.
Jesus olhou para o homem cego e disse: “enquanto estiver aqui
neste mundo, sou a luz do mundo.” Após dizer isso, Jesus cuspiu
no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do
homem. Então disse ao homem cego: “Vá lavar-se ao tanque de
Siloé”. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando.
Os vizinhos do homem perguntaram como ele estava enxergando,
sendo que nasceu cego. E o homem respondeu: “Um homem a
quem chamam Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e depois

disse que fosse ao tanque de Siloé para tirar. Assim fiz, e voltei a
ver”.
Os vizinhos perguntaram onde Jesus estava, e o homem, que
antes não enxergava, disse que não sabia.
Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e
aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus perguntaram
como ele havia recebido a visão. O homem respondeu como Jesus
fez. Alguns fariseus disseram que Jesus não era de Deus, pois ele
não guardara o sábado. O homem que não enxergava disse que
Jesus era um profeta.
Jesus foi um verdadeiro herói, curando o rapaz que antes não
conseguia ver. Ele era cego desde que nasceu. Imagine como era
difícil para ele brincar ou comer? Jesus tem todo o poder e Ele
continua fazendo milagres ainda hoje.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Jesus, o herói que cura]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você já tentou andar com os olhos fechados? Foi difícil?
2) Jesus faz muitos milagres. Tem algo que você gostaria que Jesus
fizesse por você?
3) Quando nós oramos, Deus nos escuta. Você conhece alguém
que tem problemas de saúde e precisa das nossas orações?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

O homem que nasceu cego
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

O homem que nasceu cego
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Ajude o homem cego a chegar até Jesus

O homem que nasceu cego
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Coloque as cenas na ordem da história.

