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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.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Jesus cura dez leprosos

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 foi a Colônia de 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. 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-

3. Deus

Grandão

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

4. A

chave

da

oração

–

Radicais

https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ

Infantil

Kids

Princípio Bíblico:
Soberania - Ensinar as crianças que precisamos confiar em Deus,
pois Ele sempre pode operar milagres incríveis para nos ajudar e
mostrar o quanto nos ama.

Versículo-chave:
“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a
autoridade no céu e na terra.”
Mateus 28.18

1°) Mensagem (25 min):
Jesus estava a caminho de Jerusalém e passou na divisa entre
Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, dez leprosos
andaram em direção a Ele. Esses homens sofriam de uma doença
que chama lepra. Essa doença faz com que a pele do corpo fique
de cor branca, com uma aparência acinzentada.
Esses dez homens não se aproximaram muito de Jesus. Ficaram
um pouco longe. E do lugar onde estavam, gritaram: “Jesus,
Mestre, tem piedade de nós”.
Então Jesus respondeu para todos eles irem ao encontro dos
sacerdotes, pois eles examinariam os dez homens.
Enquanto os dez homens leprosos caminhavam para encontrar os
sacerdotes, eles foram curados por Jesus. Quando um deles, que
era samaritano, viu que estava curado, ele voltou louvando a
Deus em voz alta para agradecer o milagre. Ele ajoelhou-se aos
pés de Jesus e lhe agradeceu.
Jesus disse: “Os homens que foram curados eram dez. Onde estão
os outros nove? Por que somente esse estrangeiro voltou para
louvar a Deus?” E Jesus disse: “Levante e vá. Você está curado
porque teve fé”.

2°) Aplicação:
Jesus curava muitas pessoas todos os dias e sempre quando Ele
andava, uma multidão O seguia. Os dez leprosos devem ter se
alegrado muito, pois naquele dia uma nova vida começaria para
cada um deles. Mas apenas um dos leprosos, além de sentir uma
grande alegria, sentiu uma profunda gratidão a Deus, por isso ele
voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Mas além de curar doenças,
Deus todos os dias opera milagres nas nossas vidas. Ele supre
nossas necessidades, ele nos dá uma família e uma casa para
morar, uma escola para estudar e muitos amigos que nos amam
muito. Mas o mais especial, Ele nos deu a salvação, mesmo que
nós não a merecemos.
Quando nós oramos, temos a certeza que Deus está ouvindo, e
esse é um grande motivo para sermos gratos também.
Precisamos ser gratos por todas as coisas que Deus faz em nossas
vidas, e é muito importante agradecermos pelo o que temos.

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) Quando alguém te dá alguma coisa, você é agradecido?
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 dez leprosos
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Jesus cura dez leprosos
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Descubra as sete diferenças do desenho.

Jesus cura dez leprosos
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________

1)

Encontre o leproso que agradeceu a Jesus.

2) Pinte somente o número que representa quantos leprosos

voltaram para agradecer Jesus, e descobrirá o que Jesus
fez e ainda faz nos dias de hoje.

