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                                              - Nascendo de novo

                                              - Jesus  ama  o  mundo  e  deseja  a  Salvação   de  todas  as
                                                 pessoas.

                              - “O que devo fazer para que seja salvo?” “Crê no Senhor Jesus  
                                         Cristo e serás salvo, tu e tua casa”. Atos 16:30, 31

Vestir uma camisa de um time de futebol com os dizeres: Frente - “O
que devo fazer para que seja salvo?” Atos 16:30. Costas – “Crê no

Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa”. Atos 16:31.
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- Paralelo entre um time de futebol e o “Time de Jesus”, fazendo
uma comparação, para que o aluno possa conhecer Jesus Cristo
como Salvador e Senhor da sua vida.

“O que devo
fazer para que
seja salvo?”
Atos 16:30

“Crê no Senhor
Jesus Cristo e

serás salvo tu e
tua casa”. 
Atos 16:31.
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João 11:25; João 1:12, João 16; Hebreus 12:1 e 11, 
I Coríntios 9:25 a 27; I Coríntios 15:3 e 4; II Coríntios 12:15,

 I João 1:7; Romanos 3:23, 5:8 e 6:23; 10:15, Efésios 4:3, 6:18;
Colossenses 4:5; II Timóteo 4:7 e 8; Filipenses 3:14

Paralelo entre um time de futebol e o time de Jesus
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- Grupo de estudo: Dividir a turma em três grupos com um
dirigente  para  anotar  as  conclusões  de  seu  grupo.
Distribua  as  fichas  para  cada  grupo.  Ver  as  funções  de
cada um.

Dirigente Juiz Médico
Preparador Físico Técnico Jogadores

Dirigente

O campo de futebol é o mundo. A bola é o corre-corre da vida.
Alguns correm atrás da fama, poder e dinheiro, outros correm
atrás de uma vida com Jesus. As traves são bem pequenas. É o
espaço  por  onde  a  bola  passa  e  faz  o  gol.  A  única  torcida
organizada é a dos “Atletas de Jesus”. Hebreus 12:1. 
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Juiz

Jesus é  o Juiz  desse  grande time.  Ele  ama todas  as  pessoas
(João 3:16). Ele pagou um preço muito alto. Nenhum dinheiro do
mundo poderia pagá-lo.  Romanos 5:8. “Mas Deus prova o Seu
próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
nós,  sendo  nós  ainda  pecadores”.   João  1:12.  “Mas  a  todos
quantos O receberam, deu lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome”. Quando eu recebo
Jesus como meu Salvador, eu faço parte desse time.

Cartão Vermelho – Nesse time não tem cartão vermelho, ninguém
que O recebe como Salvador é expulso do time.

Cartão Amarelo –  É uma advertência.  Quando eu cometo uma
falta, eu me arrependo e peço perdão a Jesus. Eu sou perdoado.

Médico

Dá  assistência  aos  jogadores.  Depois  que  Jesus  morreu,
ressuscitou e voltou para o céu, Ele que é o medico amado e
deixou  o  Espírito  Santo,  que  é  o  Consolador  nas  horas  da
tribulação e tristeza. 
I Coríntios 15:3 e 4; João 11:25 e João 16.

Preparador Físico

Através  dos  exercícios  físicos,  ele  deixa  os  atletas  em  boas
condições  para  jogar.  Hebreus  12:11.  “Toda  disciplina,  com
efeito,  no  momento  não  parece  seu  motivo  de  alegria,  mas
tristeza; depois, entretanto; produz fruto pacífico, aos que têm
sido por ela exercitados, fruto da justiça”.
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Técnico

Ele ensaia os jogadores e faz as estratégias do jogo, para ver
como um time vai se portar dentro do campo. É um discipulador
que  treina  os  jogadores,  através  dos  estudos  da  Bíblia  e  da
oração. II Timóteo 2:15.

Jogadores

Temos vários tipos de jogadores. Tem que ter uma unidade para
que o time saia vencedor. Se um dos jogadores é egoísta e não
passa a bola, ele não marca o gol. Efésios 4:3. “Esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da
paz”.

Zagueiros – É a defesa e ficam na retaguarda, vigiando. São
aquelas  pessoas  que  ficam  na  retaguarda  da  oração.  Efésios
6:18. “Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no
Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica
por todos os santos”.

Meio Campo – Os jogadores do meio de campo não param.
Correm de um lado para o outro. Eles são bem criativos,  eles
fazem a ligação da defesa para o ataque. É onde saem os passes.
Romanos 10:15. “Quão são os formosos os pés que anunciam as
Boas Novas”.

Os Alas –  É uma opção para o ataque, fazem os cruzamentos
para  os  atacantes.  Estão  sempre  atentos  e  não  perdem  as
oportunidades. Colossenses 4:5. “Portai-vos com sabedoria para
com os que são de fora; aproveitai-os as oportunidades”.
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O Artilheiro – É o que faz o gol. Ele depende dos passes dos
outros  jogadores.  Ele  sozinho  não  pode  fazer  quase  nada.  II
Coríntios  12:15.  “Eu de boa vontade me gastarei  e  ainda me
deixarei gastar em prol de vossa alma”. I Coríntios 9:25. “Todo
atleta  em  tudo  se  domina,  aqueles  para  alcançar  uma  coroa
corruptível; nós porem, a incorruptível”.

O Goleiro – É o que tenta impedir de fazer o gol. II Timóteo
4:7. “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a
fé”. 

Nessa corrida da vida alguns jogadores tropeçam, caem,
machucam. Ás vezes, o jogador tem que ser tirado do
campo machucado. Outros, querem vencer pisando,

machucando, chutando os outros para chegar ao gol.
Não basta só começar a vida cristã, o que importa é

perseverar, prosseguir até o fim. I Coríntios 9:26 e 27.
“Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não
como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo

e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a
outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado”. O

jogador tem a meta, o alvo para atingir cada dia.
Filipenses 3:14. “Prossiga para o alvo, para o prêmio da

soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.

Nesse time não tem derrota, só vitória. Ele nunca perde,
só ganha. É um time vencedor. II Timóteo 4:8. “Já agora

a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
Reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,

mas também a todos quantos 
amam a Sua vinda”.

Há recompensa para chegar até o final da partida.
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO – Numere  os  quadrados  na  ordem certa, de  acordo com 
o  versículo.

  

   2 - EXERCÍCIO – Numere a segunda coluna, de acordo com a primeira.

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 1º adesivo.
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e serás
salvo

Senhor
Jesus

tua casa crê 
no

Atos
16:31

tu
e

O mundo – 1 –  

Jesus – 2 –

Os jogadores – 3 –

O técnico – 4 –

O artilheiro – 5 –

-      - Cada pessoa que eu ganho, eu marco um gol

-      - É o campo de futebol

-      - Treina os jogadores através dos estudos da Bíblia

-      - É o juiz desse time

-      - São as pessoas que jogam no time de Jesus
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QUEM É

JESUS?
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                - A missão de Jesus

      
- Jesus  foi  circuncidado  e  apresentado  ao  templo.

Simeão  e  Ana  louvaram  a  Deus  agradecendo  o
Salvador prometido.

                       
 
                                 

                               

                             

                                                             
                                                            -  Tribunal
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-  “Porque  os  meus  olhos  já  viam  a  Tua  Salvação,  a  qual
preparaste  diante  de  todos  os  povos:  luz  para  revelação  aos
gentios e para glória do Teu povo de Israel.”  Lucas 2:30-32

- Agradeça    a    Deus    porque    Ele    enviou     o     Messias.

- Ensine  ao  aluno  que  Jesus veio ao mundo com uma missão  
  específica.

- Lance  um   desafio   para   os   alunos   serem   como   Jesus.

Os advogados e o juiz  podem vestir  a toga do coral.  Os advogados de
acusação e defesa devem pesquisar o assunto em casa. Quem é Jesus?”
Pode ser feito um tribunal, nos moldes que conhecem.

RÉU - QUEM É JESUS JUIZ

JURI

Advogado de Defesa

Advogado de Acusação

Testemunha

Testemunha
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O que é um primogênito?

É o 1º filho que nasce numa família.
Todos os machos primogênitos eram do Senhor, (Gn. 13:12).
O primogênito era muito importante. Ele tinha alguns privilégios especiais:

- Recebia o nome da família.
- Recebia a herança em dobro.
- Era responsável pelos seus irmãos.

O que é circuncisão?

É cortar uma pele do prepúcio do menino.

a) A circuncisão foi instituída por Deus - Gênesis 17:9-12
b) Ela foi principalmente realizada em Abraão e a sua família - Gn. 17:24-27
c) Era feita com navalha de pedra e no oitavo dia de nascimento - Êx. 4:25; 
d) É um rito doloroso e sangrento – Êx 4:26; Jo 5:8
e) Ela foi cancelada pelo Evangelho - Ef. 2:11-15; Cl. 3:11
f) Santos, a verdadeira circuncisão. Fp. 3:3; Cl 2:11

Depois do 8º dia, segunda a lei judaica, Jesus foi circuncidado. Deram-lhe o nome de
Jesus, como Deus havia falado através do anjo. Lucas 2:21
Só depois da purificação de Maria (40 dias) Jesus deveria ser apresentado ao templo,
(Lv. 12:6-8).

- A lei ordenava a oferta de 5 ciclos de prata, (Nm. 18:16).

- A mãe do menino tinha que oferecer em sacrifício: um cordeiro de um ano e uma
pomba por oferta pelo pecado. Os casais pobres ofertavam um par de rolas ou dois
pombinhos. (Lc. 2:24)

Passados  os  dias  da  purificação,  José  e  Maria  levaram  Jesus  à  Jerusalém  para
apresentá-Lo ao Senhor, (Lc. 2:22,23).
O  Espírito  trouxe  Simeão  para  o  templo,  no  mesmo  momento  que  José  e  Maria
chegaram.

Quem era Simeão? 

Um judeu  justo,  reto,  piedoso,  cheio  do  Espírito,  que  esperava  pela  consolação  de
Israel, a vinda do Messias. Ele pegou o menino nos braços e entoou um cântico de
ações de graças, agradecendo a Deus o privilégio de ver a Salvação que o Messias
trazia a todas as nações do mundo. Ele profetizou a glória e os sofrimentos de Jesus.
(Lc. 2:25-35)
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Quem era Ana?

Uma viúva de 84 anos que viveu com seu marido por apenas 7 anos. Ana não deixava o
templo adorando a Deus noite e dia, em jejum e oração.
Ela  era uma  profetiza e quando viu o menino agradeceu a Deus, o Salvador do mundo.
Ela  não  ficou  com  a  notícia  só  para  ela,  mas  falava  para  todas  as  pessoas  que
esperavam a redenção de Jerusalém.
Simeão e Ana os dois observadores que deram as boas vindas ao Rei Jesus. Havia tanta
gente,  entrando e saindo do templo e  não perceberam que o Messias  estava  ali  no
templo. (Lucas 36-38)

Hoje não precisamos esperar mais, pois Jesus já veio e está
conosco todos os dias até a consumação do século.

Mateus 21:12 - Lucas 2:21:40 - Levítico 12:6-8 - Êxodo 4:25,26; 13:1,2,12
Gênesis 17:9-12 - Isaías 42:6; 49:6; 53:7; 10:6,7 - Números 24:17 - Miquéias 5:2

Nomes de Jesus

Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz - Is. 10:6
Cristo - palavra grega que significa Messias - ungido de Deus.

Reis dos Reis, Senhor dos Senhores - Ap. 19:16
Mestre e Senhor - João 13:13
Senhor e Cristo - Atos 2:36
Jesus Cristo - Atos 10:36

Características de Jesus

Bom - Mt. 19:16
Santo – Lc. 1:35; At. 4:27
Amoroso - Jo. 13:1, 15:13
Fiel - Is. 11:5; I Ts. 5:24 

Misericordioso - Hb. 2:17
Paciente - Is. 53:7; Mt. 27:14

Zeloso - Lc. 2:49; Jo. 2:17; 8:29
Justo - Zc. 9:9; Jo. 5:30; At. 22:14 

Manso e humilde - Is. 53:7; Mt. 11:29
Longâmico e compassivo - I Tm. 1:16, Lc. 19:41

Obediente  a  Deus e  a seus pais -  Jo.  4:34;  Lc. 2:51
Sem  pecado - Hb. 7:26,28; I Jo 3:5; I Pe. 2:22; Jo. 13:38; 8:46
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Quem é Jesus?

Quando somos apresentados a alguém, sempre queremos saber: Quem é ele?
O que ele faz? 
Jesus também perguntou aos seus discípulos: 

- Quem dizem os homens que sou Eu?
- Mas, vós, quem dizeis que Eu sou? (Mc. 8:27-29)

Alguns acham que Jesus foi um grande homem, outros que Ele foi fundador de uma
nova religião, outros acham que Ele é um profeta.

Mas, quem é Jesus?
Por que Ele veio?
Para que Ele veio?

Para os judeus o Messias seria um rico e forte político que organizaria um poderoso
exército para liderar Israel, transformando-o numa nação poderosa.
Quando  Jesus  nasceu  numa  cidade  pequena  e  no  seio  de  uma  família  humilde  e
simples, foi difícil para o povo judeu aceitá-Lo como o Messias prometido.

Quem é Jesus?  (João 1:14, 3:16, 10:36; I João 4:9)

Jesus é realmente o Filho de Deus.
Ele nasceu de um modo natural igual o de outras crianças. Ele teve uma mãe, um pai
adotivo: José. (Is. 7:14, Mt. 1:18,25, Lc. 1:34,35)

Por que Ele veio? 

Ele veio realizar a vontade do Pai.
Ele deixou o lar celestial para vir ao mundo e estabeleceu o plano divino. Não foi por
acaso, mas isso já estava programada desde a fundação do mundo.

Para que Ele veio?  (João 10:38)

Para salvar a humanidade.
Os homens viviam em pecado, sem Deus e sem Salvação. Jesus veio ao mundo para
buscar e salvar o perdido. Ele morreu pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida na
cruz, assumindo o nosso débito, e assim reconciliarmos com Deus.
Ele ressuscitou de entre os mortos e voltou para junto do Pai, consumando o propósito
de Deus.

A nossa esperança é que Ele voltará, pois estamos 
alicerçados na Palavra de Deus.
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“Porque os
meus olhos

já viram
a Tua

Salvação,
a qual

preparaste
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diante de
todos os
povos:

luz para
revelação

aos gentios
e para glória
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do teu povo
de Israel”.
Lucas 2:30
Primogênito
Circuncisão

Simeão
Ana
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Quem é
Jesus?

Porque Ele
veio?

Para que Ele
veio?
Nomes

Características
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO – Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.

     

 

   2 - EXERCÍCIO – Relacione as cidades com os eventos que ocorreram nelas.

   3 - EXERCÍCIO – Procure as palavras certas e escreva nos espaços em branco.

   4 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 2º adesivo.
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1 – Belém

2 – Jerusalém

3 – Egito

4 – Nazaré

___ Cidade onde Jesus foi apresentado.

___ Cidade onde Jesus nasceu.

___ Cidade onde Jesus passou sua infância.

___ Lugar para o qual José e Maria fugiram com medo do  
       rei Herodes.

“Porque os meus _____________ já viram a tua __________________, a qual
                                  S O H L O               O Ã S A V L A S 

preparaste ___________ de todos os _________: luz para _________________
                    E T N A I D                      S O V O P                 O Ã Ç A L E V E R

aos _______________ e para _____________ do teu povo de _____________.”
        S O I T N E G                    A I R Ó L G                               L E A R S I

Lucas 2:30 - 32

Quem estava no Templo esperando o Salvador prometido?

ANA - JOSÉ - SIMEÃO

______________  -  ______________      
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CRESCENDO

COMO 

DEUS QUER
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                - Crescimento

      
- Jesus   foi   uma  pessoal   real   que   viveu    neste

mundo.

- Ele cresceu em todos os sentidos: físico, mental, social
e espiritual.
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- “E que desde a infância, sabes as Sagradas letras, que podem
tornar-te sábio para a Salvação pela fé em Cristo Jesus, a fim de que
o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda

boa obra”.  II Timóteo 3:15 e 17

- Despertar no aluno a vontade de ter um crescimento saudável    
  e   feliz:    fisicamente,     intelectualmente,     socialmente    e  
  espiritualmente.

- Incentive   ao   aluno    a    seguir     o   exemplo    de    Jesus.

Entrevista:  Os  alunos
farão  perguntas  para
os entrevistados

Entrevistados
(alunos)

Repórter
(um aluno)
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Mateus - 2:13-23; 13:53-56; 4:2; 8:24; 21:18
Lucas - 2:7, 39,40,52; 4:16; 19:41; 22:44
Deuteronômio - 6:4-9 Marcos - 6:3; 4:38

João - 4:6,7; 19:28

Informações

Nazaré -  Significa  lugar  verdejante,  protetor,  guardião.  Em  aramaico  –
Nazera - quer dizer letra. Pequena e simples cidade da Galilélia. Ela
não tinha muita importância, pois o seu nome não se encontra no
Antigo Testamento,  nem nos livros  Apócrifos,  nem nas obras de
Josefo. A cidade ficava sitiada sobre um monte, num vale apertado
da Baixa Galiléia, mais ou menos 27 Km a sudoeste de Tiberíades.
O  vale  tem  cerca  de  2  kms  com  jardins  cercados  de  árvores
espinhosas onde no centro havia uma fonte chamada: “Fonte da
Virgem”, que abastecia a cidade. Foi a cidade que Deus escolheu
para Jesus passar a sua infância, adolescência e juventude. Por isso
lhe chamavam Jesus de Nazaré.

Casas - Eram bem simples. Um único cômodo dividido em dois, mais ou
menos  3,5  m2,  metade  era  para  abrigar  os  animais  e  a  outra
metade para a família. Eram construídas de pedras calcárias ou de
barro  amassado em forma quadrangular  de apenas  um andar.  O
assoalho era de terra batida ou cerâmica (para as mais ricas). Havia
uma escada externa que dava acesso ao telhado, sem passar por
dentro de casa, onde eram realizadas reuniões familiares e sociais.
A casa era consagrada ao Senhor. Junto da casa ficava a oficina de
trabalho.

Janelas - Haviam    poucas     janelas     bem    altas    e   estreitas.

Portas - Eram pequenas e estreitas. Todas as casas em Israel tinham na 
porta de entrada uma caixa cilíndrica chamada “Mazuzah” a qual 
tinha um pergaminho com os mandamentos de Deus, o “Shema”,
(Deut. 6:4-9). Essa caixa tinha um propósito: testemunho de fé para
os vizinhos, um sinal de que o morador cria na proteção de Deus e
um lembrete da história do povo de Israel.
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Mobília - Era bem simples. Mesas e cadeiras eram só para as pessoas ricas.
Os objetos principais eram a arca para guardar roupas e o baú para
guardar alimentos. Para tomar as refeições eles se assentavam no
chão  em  esteiras  ou  peles  de  animais.  As  camas  (colchões  ou
esteiras sendo enroladas todos os dias e colocadas no canto da
parede). Não usavam quadros para decoração, a escultura e pintura
eram  fontes  de  escândalo.  A  cerâmica  era  muito  usada:  vasos,
potes, tigelas.

Iluminação - As casas eram escuras. Em muitas a única iluminação era a do
fogão ou lamparinas.

Alimentação - O pão era o alimento básico. Não podendo desperdiçar nada. As
migalhas eram recolhidas. O pão não podia ser cortado, mas sim
partido. Sendo assado no forno. Os pobres comiam o pão de cevada
e os ricos o pão feito de trigo. Eram feitos cada dois ou três dias.
Eles  não  comiam  com talheres.  Os  bolos  eram  amassados  com
farinha e óleo, colocado hortelã, cominho, canela e gafanhotos. Os
doces de mel eram fritos. Quase não comiam carne e sim peixe. Na
Palestina  havia  muitas  oliveiras  de  onde  tiravam  o  óleo  das
azeitonas. O leite mais usado era de ovelha e de cabra. O vinho era
a bebida predileta.  Os judeus gostavam de comer ao ar livre,  no
quintal.  A maioria das pessoas só faziam duas refeições por dia:
uma bem cedo e a outra ao anoitecer. Em volta da mesa era um
lugar de reunião dos amigos. A lei exigia que o homem orasse cada
vez que se alimentasse. Os rabinos afirmavam que comer sem orar
era o mesmo que amaldiçoar as refeições.

vestuário - Capa era uma peça essencial para o inverno. A túnica era a peça
básica semelhante a uma camisa grande para dormir.

Cintos - Serviam  para prender as túnicas e facilitar a caminhada.

Sandálias - Eram feitas de pele de camelo.

Jóias - Eram feitas de ouro, prata e pérola, sendo os anéis usados nos
dedos da mão e do pé.

Perfume - O perfume, muitas vezes tomava o lugar do banho. Eles gostavam
muito de perfumes.

Banho - Os israelitas eram muito limpos. Comer sem lavar as mãos era um
pecado. Os judeus eram muito hospitaleiros. Quando chegava um
visitante, a mulher lavava os seus pés. Numa família rica havia um
escravo para fazer esse serviço.
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Línguas - Hebraico e Aramaico.
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Família - O pai era o chefe da família, “o cabeça”, tudo ficava debaixo do
seu controle. Ele tinha a responsabilidade de prover o sustento do
lar, a educação dos filhos e ensiná-los o seu ofício e as convicções
religiosas e políticas. Eles os ensinavam durante as refeições, no
trabalho no campo ou caminhando, (Dt. 6:6-7).
 A vida familiar era bem tranqüila. As atividades diárias eram ao ar
livre. A casa era apenas um abrigo, um local para dormir. A mulher
era  esposa  e  mãe.  Ela  ensinava  as  filhas  a  cozinhar,  costurar,
trabalhar  no  campo.  O  casal  que  não  tinha  filhos  era  como se
faltasse a benção de Deus. O nascimento de um filho judeu era uma
benção,  um  dia  de  alegria  e  festa.  Ele  convidava  os  amigos,
vizinhos e parentes para juntos agradecerem a Deus a riqueza de
terem tido um filho do sexo masculino. Os primeiros anos ele ficava
sob os cuidados da mãe.  O pai  ensinava  os filhos,  o  mais  cedo
possível a sua profissão para que  eles pudessem ajudá-lo. O educar
bem os filhos  
era um ato de obediência a Deus.

O pai tinha orgulho de seus filhos e logo que eles começavam a
crescer eles ensinavam as maravilhas realizadas por Deus a favor do
povo, o significado das festas.
As crianças brincavam de jogos e ajudavam no serviço de casa.
A criança era amamentada pela mãe até os dois ou três anos.
Quando ela  completava  cinco  anos  ela  começava  a  freqüentar  a
escola, na sinagoga.
Tanto as crianças ricas como as crianças pobres tinham que ir à
escola. As crianças ficavam assentadas no chão, a volta do mestre
Rabino, aprendendo o Torá, a Lei Sagrada de Deus.
Aos  dez  anos  a  criança  poderia  dedicar-se  ao  aprendizado  da
tradição.
Aos treze anos ela conhecia toda a Lei de Javé e praticava as suas
exigências. Nessa idade os meninos alcançavam a sua maioridade e
tinham que recitar três vezes ao dia a oração “Shema”, jejuar, e nos
dias estabelecidos poderiam entrar no pátio dos homens.
A maioridade chamada “Bar Mitzvah” se realizava através de uma
cerimônia  religiosa,  na  qual  ele  lia  uma  passagem  da  Lei  em
público e até hoje é uma data muito importante na vida dos judeus.
Aos quinze anos o menino melhorava os seus conhecimentos. 
Os jovens casavam bem cedo em Israel. A idade ideal para o homem
era  18  e  para  a  mulher  12,  13  e  14  anos.  Os  pais  geralmente
escolhiam a esposa para os filhos.
Havia  um  período  de  um  ano  de  noivado  para  se  conhecerem
melhor.  Na  véspera  do  casamento,  o  noivo  acompanhado  dos
amigos, ia buscar a sua noiva na casa de seu pai e faziam procissão
cantada até a casa dele. Era um dia de muitas festividades duravam
sete dias.
A música religiosa era muito importante nas cerimônias e ritos.
A páscoa era realizada em família.  
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Só  os  Evangelhos  de
Mateus  e  Lucas  tratam  da
infância de Jesus. 

Maria  deu  a  luz  com
mais ou menos catorze anos.
José e Maria foram morar no
Egito.

Depois  que  o  rei
Herodes morreu, o seu filho
Arquelau reinou na Judéia.

Um  anjo  do  Senhor
apareceu em sonho a José e
disse-lhe  para  voltar  para
Israel. Quando ele soube que
Arquelau reinava,  ele  temeu
ir  para  lá,  por  causa  da
matança  dos  inocentes
executado  pelo  rei  Herodes
porque ele foi  iludido pelos
reis magos.

José  foi  prevenido  em
sonho  que  não  deveria  ir
para  Jerusalém  e  então  foi
habitar  nas  regiões  da
Galiléia:  na  cidade  de
Nazaré.  para  que  se
cumprisse  que fora dito por
intermédio  dos  profetas.
“Ele  será  chamado
Nazareno”, (Mt. 2:19-23).

Jesus  viveu  num  lar
simples  com  José,  Maria  e
seus irmãos, (Mt. 13:55), 
Ele  era    o     filho
primogênito, (Lc. 2:7).   Ele
não   cresceu numa família

rica.  Mas,  o  ambiente
familiar  era  bem  agradável.
Os  seus  pais  andavam  com
Deus e tinham uma devoção
total  a  Deus.  Eles  sabiam
que a família era a base da
sociedade,  tanto  social
quanto  religiosa,  por  isso
eles educaram os seus filhos
no caminho do Senhor.

Jesus  passou  pelos
estágios  de
desenvolvimento,  sempre
perfeito,  para  a  sua  idade.  

Jesus  foi  um  menino
saudável,   igual   a   todas
as      crianças,       (Lc. 2:52).

Jesus  crescia  em
sabedoria -  desenvolvimento
intelectual  -  gostava  de
estudar  e  aprender  coisas
novas.  Jesus  crescia  em
estatura  –  desenvolvimento
físico  -  Ele  crescia
fisicamente em altura. Jesus
crescia em graça diante dos
homens  -  desenvolvimento
social  -  Ele  procurava  viver
bem com as  pessoas.  Jesus
sabia que precisava manter 

uma  comunhão  constante
com Deus, por isso seguia os
Seus  ensinamentos
(Desenvolvimento Espiritual)
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Jesus  viveu  em  uma
família de vários filhos. Eles
ajudavam  nos  trabalhos
domésticos,       e         desde
pequenos  aprendiam  a
profissão  do  pai,   (Mt. 6:3).

Jesus aprendeu a ler e a
escrever.  Os  meninos  iam à
Sinagoga  e  estudavam  nos
dias  da  semana.  Eles
assentavam no chão em volta
do  professor  (Rabino)  que
lhes ensinavam a decorar os
textos sagrados.

Eles aprendiam histórias
do povo hebreu. 

Nos  sábados  havia  o
Culto do ensino da Lei.

Os  doutores  da  lei
ensinavam  na  língua
hebraica  no Torá  -  livro  em
rolos feitos de pergaminhos.

É  possível  que  Jesus
também  sabia  o  aramaico,
pois era a língua comum do
povo.

A  maioria  dos  judeus
sabiam  ler  e  escrever.  Eles
escreviam  em  peles  de
animais,  pergaminhos  e
papiros.

Os  judeus  tinham  a
prática de oração: de manhã,
ao meio-dia e à noite. O 
sábado  era  um  dia  de
oração.

José  deve  ter  morrido
quando  Jesus  ainda  era
menino, deixando sobre  ele,

o           primogênito,           a
responsabilidade  de
sustentar  a  família  com  o
ofício       de        carpinteiro,
(Mc. 6:3; Mt. 13:55 e 56).

Ele  foi  um  menino
amável,  obediente,
recebendo  a  sua  educação
no  lar,  na  escola  e  na
Sinagoga, preparando-O para
o  Seu  maravilhoso
ministério. Ele se tornou um
homem  com  todas  as
características  do  ser
humano.  Ele  sentiu  fome,
cansaço, sono, sede, dores e
tristezas,  (Lc.  19:41;  22:44;
Mt.  4:2,  8:24;  21:18;  Mc.
4:38; Jo. 4:6,7; 19:28).

Só havia uma diferença,
Jesus  nunca  se  contaminou
com  o  pecado.  Ele  foi
perfeito  e  ofereceu  um
sacrifício  perfeito,  tomando
a    penalidade     sobre     si,
(Is.  53:6;  I  Co.  5:21)  e  nos
dando a vida eterna.

Você  pode  imitar  a
Jesus,  crescendo  em  todas
as áreas da vida.

Ore pedindo a Deus para
que você cresça em todos os
sentidos:  intelectual,  físico,
social  e  espiritual.  Siga  o
exemplo de Jesus!
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“E que
desde a
Infância
sabes as
sagradas
letras que

podem
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tornar-te
sábio para
a salvação
pela fé em

Cristo Jesus,
a fim de

que o
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homem de
Deus seja
perfeito e

perfeitamente
habilitado
para toda
boa obra”.
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II Timóteo
3:15 a 17
“E crescia

Jesus
em

sabedoria,
estatura
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e graça,
diante de

Deus
e dos

homens”.
Lucas
2:52
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Nazaré
Casas

Janelas
Portas

Mobiliário
Iluminação
Alimentação
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Nazaré
Casas

Sandálias
Jóias

Perfumes
Banho
Língua
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - Ajude a decifrar o versículo, trocando as letras pelas palavras.

     A = Infância         D = Deus               G = Sagradas        J = Jesus
     B = Fé         E = Homem               H = Letras        L = Boa
     C = Sábio         F = Salvação               I = Perfeito        M = Habilitado

  “E desde a  _____________  sabes as _____________     _____________ que podem

                                A                                      G                            H

  tornar-te__________para____________pela______em Cristo___________, a fim de 

                       C                          F                      B                              J

  que o____________de__________seja____________e perfeitamente____________

                     E                       D                         I                                               M

  para toda                              obra.”  II Timóteo 3:15, 17 

                            L

   2 - EXERCÍCIO - Escreva no traço sublinhado “V” para a frase verdadeira e “F”,
                                     para a frase falsa.

  ____ - José, Maria e Jesus foram morar em Nazaré por medo do filho do rei Herodes.

  ____ - Nazaré era a cidade mais importante da época de Jesus.

  ____ - Jesus teve irmãos e irmãs.

  ____ - Jesus ficou conhecido como Jesus, o carpinteiro.

  ____ - Jesus passou a sua infância, adolescência e mocidade na cidade de Belém.

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 3º adesivo.
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PERDIDO DENTRO

DA IGREJA
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- Achando Jesus

- Submissão aos pais

      
- Jesus  foi  com  os  seus  pais  para  a  Páscoa  em

Jerusalém.

- Maria  perdeu Jesus e voltou  ao templo de Jerusalém
achando-O no mesmo lugar que O havia deixado.

                       
 
                                 

                               

                             

           
                                                                      

            

              Cartaz em formato da igreja -

           

                                                                                                                                                                   
                                                                            PROJETO CRESCIMENTO 11 E 14 ANOS

- “Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em Tua Casa:      
                 Louvam-te perpetuamente.” Salmo 84:4

- Desafiar o aluno a não perder Jesus  de vista e  ser um cristão  
  modelo.

- Incentivar   o aluno   a   gostar   de   estar   na   Casa de Deus.

- Ensinar  ao  aluno  que  Jesus  foi  submisso  aos  seus  pais  e  
  sempre  viveu  em  perfeita  harmonia com os seus familiares.

“Bem-aventurados, Senhor, os
que habitam 

em Tua Casa:

Louvam-te perpetuamente.”

Salmo 84:4
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Mateus 13:55 - Lucas 2:7-41 - Hebreus 5:8;
Êxodo 12; 13:8, 23:17 - Deuteronômio 16:16

                                             - Grupos de estudo para debate.

INFORMAÇÕES

Templo

de

Jerusalém

- Na época de Jesus, o Templo de Jerusalém não era o
mesmo  construído  por  Salomão,  o  qual  tinha  sido
saqueado  por  Nabucodonosor.  Também  não  era  o  2º
Templo  que  os  profetas  Ageu  e  Zacarias  construíram
depois da volta do exílio. O Templo citado no Evangelho
era bem novo e quando Jesus foi pela primeira vez ao
Templo de Jerusalém, ele estava sendo construído. Ele
foi terminado no ano 64, depois da morte de Jesus. No
pátio do Templo ficavam os cambistas e vendedores de
animais e aves para os sacrifícios.

Doutores

da Lei

-  Eram  os  escribas,  que  dedicavam  ao  estudo  das
questões religiosas. Eles formavam o corpo do Talmude -
“Instrução” ou “Recitação”. O Doutor da Lei é como se
fosse um professor de uma Universidade. Ele freqüentava
uma escola e estudava o “Torá” para ensinar o povo a
obedecer os mandamentos de Deus.

Páscoa -  Ilustra  a  redenção  por  meio  de  Jesus.  Festa  anual
celebrada  no  dia  14  do  mês  Nisan  (março  e  abril).  A
importância histórica dessa festa se encontra no Êxodo,
quando Deus mandou Moisés instruir  o povo de Israel
para passar sangue nos umbrais das portas para que o
anjo não matasse os primogênitos israelitas no Egito. A
ênfase  da  Festa  da  Páscoa  é  a  libertação  e  proteção
divina  e  durava  uma semana.  Os judeus  viajavam para
Jerusalém para a celebração da Páscoa. A cidade ficava
superlotada.
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Todos os judeus tinham a
obrigação  de  freqüentar  o
Templo  de  Jerusalém  pelo
menos  três  vezes  ao  ano:  na
Páscoa,  no  Pentecostes  e  na
Festa  dos  Tabernáculos.
(Êxodo 23:14-17)

Os  rabinos  determinavam
que  todo  cidadão  tinha  que
celebrar a Páscoa. Quando um
menino  atingia  12  anos  de
idade ele deveria tornar-se um
filho  da  Lei:  Isso  acontecia
numa  cerimônia  chamada  Bar
Mitzvah.  A  comemoração  era
solene voltada para a adoração
a Deus.

Quando  Jesus  completou
12 anos, Ele foi com o seu pai
e  sua  mãe  para  a  Festa  da
Páscoa  em  Jerusalém.  Essa
festa  era  muito  importante,
pois  comemorava  a  libertação
do povo de Israel do Egito.

Jerusalém  estava
movimentada,  com  as  ruas
cheias  de  gente.  Havia
problemas de acomodação e as
pessoas  usavam  para  dormir
barracas ou tendas.

Aos  12  anos  Jesus  se
tornou  um  “filho  da  lei”.
Significava  que  Ele  agora  era
um  verdadeiro  membro  do
governo da cidade. Ele tinha o
direito  de  ler  os  oráculos  de
Deus,  de  fazer  e  responder
perguntas.

Terminada  a  semana  de
festividades,  o  grupo  de
peregrinos  começou  a  viagem
de regresso.

Maria  e  José  iam
caminhando  com  os  seus
vizinhos  e  parentes.  Eles
pensaram que Jesus estava na
frente  com  a  caravana  e
quando  eles  deram  a  falta
d’Ele, começaram a procurá-Lo
entre os grupos que faziam a
mesma caminhada.

Ninguém  sabia  dar
informações sobre Jesus.  Eles
procuraram  o  dia  inteiro,  até
que  resolveram  voltar  para
Jerusalém.

Maria  perdeu  Jesus.  Ela
imaginava que Jesus estava ali
perto.  A  pessoa  menos
provável de perdê-lo era a sua
mãe. Ela perdeu sem saber que
tinha perdido.

Quantas  vezes  estamos
caminhando  na  viagem  dessa
vida e não percebemos que já
não estamos mais caminhando
com  Jesus.  Caminhamos  sem
ter consciência da presença de
Jesus.

Maria  e  José  voltaram  a
Jerusalém em busca de Jesus.
No  terceiro  dia  encontraram
Jesus  assentado  no  templo,
conversando com os Doutores
da  Lei.  Eles  estavam  ouvindo
Jesus      e       interrogando-O,
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ficando eles admirados com a
Sua  inteligência  e  sabedoria
acerca da Lei.

José  e  Maria  ficaram
maravilhados. Maria disse-lhe: 
-  Filho,  por  que fizeste  assim
conosco,  pois  eu  e  seu  pai
ficamos aflitos procurando-O. 
Jesus respondeu-lhe:  
-  Por  que  me  procurais?  Não
sabeis  que  me  cumpria  estar
na Casa de meu Pai?

Jesus  conhecia  a  Sua
origem  divina.  Ele  sabia  que
era Filho de Deus e que tinha
vindo ao mundo para cumprir a
vontade do Pai.

A  resposta  de  Jesus
mostra  que  desde  cedo  Ele
sabia  da  importância  do
serviço  de  Deus.  Jesus  tinha
um relacionamento  com Deus
como nenhuma pessoa. José e
Maria  pareciam  que  não
entendiam isto.

José e Maria tiveram que
voltar  no  mesmo  lugar  onde
deixaram  Jesus.  Muitas  vezes
precisamos  voltar  ao  lugar
onde     perdemos    Jesus    na
caminhada da nossa vida.

O lugar menos provável  de se
perder é no templo.

Muitas  pessoas  estão
perdidas dentro da igreja. 

Às vezes,  nos envolvemos
mais com doutrinas em vez de
Jesus.

Outras  vezes,  nós  nos
envolvemos  mais  com  o
trabalho da igreja do que com
Jesus.

Quantas  vezes  a  igreja  é
só um lugar de encontro com
os amigos?

Jesus  foi  submisso  e
acompanhou seus pais de volta
para Nazaré.

Alguns  adolescentes  não
gostam  de  obedecer  os  seus
pais  e muitas vezes,  nem dão
ouvido às suas ordens.

Como é triste pensar que
na  caminhada  da  vida,  você
pensa  que  Jesus  está  com
você,  e  quando  você  percebe
Ele  está  longe  no  lugar  onde
você O perdeu. 

Volte  e  viva  uma  vida
cristã  exemplar  sendo  um
adolescente  abençoado  por
Deus.

PERGUNTAS PARA OS GRUPOS DE ESTUDO

1 - O que a passagem diz?

2 - O que a passagem quer dizer?

3 - Qual a mensagem essencial do trecho?

4 - Qual a aplicação dessa palavra para a sua vida?
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“Bem-
aventurados,

Senhor,
os que

habitam
em tua
casa:
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louvam-te
perpetuamente”.

Salmo 84:4
Templo

Doutores
da lei

Páscoa
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NOME :                                                                                SÉRIE :                                          

1 - VERSÍCULO :  Use  o código  secreto  logo abaixo,  para  completar  o versículo.

               “Porque o __ __ __ __ __ do __ __ __ __ __ veio __ __ __ __ __ __ e 

                       6   1  10  8  12       8  12 11  5  11          2  16 15  3   1  14    

                            __ __ __ __ __ __o __ __ __ __ __ __ __ .” Lucas 19:10.

                            15  1 10  17  1  14   13  5  14  4   9   4  12

2 - EXERCÍCIO :  Numere as  frases  na ordem  em  que  aparecem  na história.

  ___ = Depois  das festividades José e Maria começaram a viagem de volta para Nazaré.

  ___ = Quando Jesus completou 12 anos, Ele foi ao templo de Jerusalém com os seus
            pais.

  ___ = Jesus    estava      no     templo    conversando    com    os    doutores    da    lei.

  ___ = José   e  Maria   procuraram   Jesus   por    toda  parte  e  não   O  encontraram.

  ___ = Jesus     obedeceu   e    acompanhou   os    seus    pais    de    volta   a   Nazaré.

  ___ = Depois       de       três        dias,      encontraram        Jesus        no        templo.

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 4º adesivo.

                                                                                                                                                                   
                                                                            PROJETO CRESCIMENTO 11 E 14 ANOS

A = 1 D = 4          G = 7 L = 10 P = 13 U = 16
B = 2 E = 5 H = 8 M = 11 R = 14 V = 17
C = 3 F = 6 I = 9           O = 12 S = 15



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

LIÇÕES  DE

JESUS

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

5a  LIÇÃO - LIÇÕES DE JESUS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
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- Mostrar ao aluno que ele pode descansar e confiar em Deus.

- Conduzir o aluno a colocar em primeiro lugar o Reino de Deus 
  e  a   Sua  Justiça,  pois  do  Senhor   procede toda  a decisão da 
  nossa vida -  Provérbios 16:33.

- “Buscai, pois, em primeiro lugar o  Seu reino e a Sua justiça,  e 
        todas estas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:33

  Cartaz em formato de coroa com os dizeres do versículo

 - A provisão de Deus

 - Não  se  preocupe  com  o  futuro.  Deus  está  no controle 
  de tudo.

“Buscai, pois, em

primeiro lugar o seu

Seu Reino e a Sua

justiça, e todas essas

coisas vos serão 
acrescentadas”.

 Mateus 6:33



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Eu te louvo Senhor (Música e letra Helenita Borja)

- Mateus 6:25- 34, 8:20; Lucas 12:6; Lucas 12:22 a 31; 
  Provérbios  16:33; Salmo 104:12; Cantares 2:1 e 12, 
  Deuteronômio 22:6 e 7; Hebreus 5:13, 14

                         - Conversa com os alunos:
     

                                   Se  os  pássaros  não  ficam  ansiosos  com  que  vão 
                             comer, ou beber, será que eles são ociosos?

O filhote fica no ninho com o bico aberto, esperando a mãe pássaro
lhe trazer o alimento. E o pássaro adulto? Será que ele também
fica no ninho, esperando o alimento e a água? É claro que não.
Quando  os  pássaros  começam  a  voar,  eles  procuram  água  e
alimento, sabendo que Deus os sustenta.
Incentivar   o   aluno  a   pesquisar  sobre  os  pássaros,  ninhos e
flores.

 

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

Cartazes grandes de:

       Alimento     Água Roupa Olho

       Pássaros      Sementes Celeiro Céu

       Homem     Relógio Coroa Flores

       Fogo     Dinheiro

Eu te louvo Senhor,
Pelo dia tão lindo,

Pelo canto das aves, 
E as flores do campo

Eu te amo Jesus,
O meu Deus criador,
Rei da terra e céu,
Salvador e Senhor.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus subiu num monte, assentou-se e começou a
ensinar as pessoas:

V.25 “Não andeis  ansiosos  pela vossa  vida,  quanto ao que haveis  de comer ou
beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? (Bíblia V.N)

Ansiedade - É  sinônimo  de  incredulidade,   é   ausência   de  paz.   A pessoa
ansiosa sofre inutilmente. A sua mente fica ocupada antes da hora. É a
pessoa  pré-ocupada.

(A Bíblia na Linguagem de Hoje) Jesus foi dizendo:

“Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver,
nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal será que a vida não é
mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante
do que as roupas?” (Cartazes de comida, água, pessoa e roupa)

V.26 Observai  as  aves  dos  céus.  Não  semeiam,  não  colhem,  não  ajuntam  em
celeiros. Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais
do que as aves? (V.N).

“Vejam os passarinhos que voam por aí: eles não semeiam, não colhem, nem
ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles.
Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos”. (Bíblia L.H)
(Cartazes de olho, pássaros, sementes, saco de sementes, celeiro, dinheiro)

Deus cuida dos pássaros e da gente também. Às vezes, achamos que Deus
não se interessa com as coisas pequenas da nossa vida, só com as grandes.

V.27 “Qual de vós por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso
da sua vida?” (N.V)

“Quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que
seja à sua vida? (N.V.I) (Cartaz de um relógio e um ponto de interrogação)
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

V.28 “E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem
os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam.” (N.V)

“E por que vocês estão preocupados com as roupas? Vejam como crescem as
flores do campo: elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas.”
(Bíblia Linguagem de Hoje) 
(Cartaz de um ponto de interrogação e de uma roupa)

V.29 “Eu contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu,
como qualquer deles.” (V.N) (Cartaz de uma coroa e flores)

“Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão
bonitas como essas flores.” (Bíblia Linguagem de Hoje)

V.30 “Ora, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é
lançada  ao  fogo,  não  vestirá  muito  mais  a  vocês,  homens  de
pequena fé.” (N.V.I) (Cartaz de uma flor e fogo)

V.31 “Portanto, não se preocupem, dizendo: Que vamos comer? Ou que vamos
beber? Ou que vamos vestir? (N.V.I) (Cartaz de alimento, água e roupa)

V.32 “Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai Celeste
sabe que necessitais de todas elas.” (V.N)
Deus sabe de todas as coisas.

V.33 “Buscai, pois, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça e todas estas
cousas vos serão acrescentadas.” (V.N) (Cartaz do céu)

Busque, vá atrás, encontre. Tome posse. Você recebe isso e muito.

V.34 “Por  isso,  não fiquem preocupados  com o  dia  de  amanha,  pois  o  dia  de
amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas
próprias dificuldades.” (Bíblia Linguagem de Hoje)

A preocupação mostra a falta de confiança e do cuidado de Deus.

“Do Senhor procede toda a decisão da nossa vida.” Provérbios 16:33.

O Ontem já foi. O Amanhã pertence a Deus. Viva o Hoje.
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Recurso do Estudo

 Mateus 6:25 - Dois pés
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:25 – Água, alimento, homem e roupa.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:25 – Homem, alimento e roupa.
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+



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:26 – Olho, pássaros, sementes, dinheiro, celeiro.

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS



?
                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

Mateus 6:26 – Ponto de Interrogação, homem,
  dinheiro e pássaros.

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

+



?

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

Mateus 6:27 - Dois homens, um ponto de interrogação
 e um relógio.
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?
                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:28 – Um ponto de Interrogação, dois pés e roupa.
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=

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:29 – Coroa e flores

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS



DEUS

AMANHÃ

?

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:30 – Flor, fogo, ponto de interrogação e homens.
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+



?

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:31 – Alimento, água, roupa e ponto de interrogação.
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JUSTIÇA

1º

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Recurso do Estudo

 Mateus 6:33 – Céu e Justiça
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - Complete o versículo, usando as palavras que estão na coroa.

   

 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 1º adesivo. 

                                                                                                                                                                  
                                                                                             ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

Faça a equação. Troque o resultado pelas palavras, escrevendo-as
nos espaços em branco para completar a frase.

primeiro – estas – pois

lugar – Reino – coisas

acrescentadas – justiça

serão

“ Buscai, _________ em ____________________

_____________ o   Seu _________________ e   a

Sua ___________________, e   todas __________

__________________ vos ___________________

___________________________”.  Mateus 6:33

1+1 =___ andeis

1+2 =___ quanto

1+3 =___ corpo

1+4 =___ beber

1+5 =___ ansiosos

1+6 =___ haveis

1+7 =___ vida

1+8 =___ vestir

1+9 =___ comer

“ Não __________  __________  pela vossa __________

                    2                    6                                     8

____________  ao que ___________  de  _____________

           3                                  7                             10

ou  ______________,  nem  pelo  vosso ______________
                   5                                                         4

____________ ao que ___________ de  ____________”.

          3                                    7                          9
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6a  LIÇÃO - ZAQUEU



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                - Mudança de vida

      
 - Zaqueu  teve  um  encontro  com  Jesus e quis  devolver
o que pegou indevidamente.

 - Ele recebeu a salvação de Jesus.

                       
                               
                                  .     
                                      

                                  - “Então  Jesus  lhe  disse:  Hoje houve  salvação  nesta  casa,  pois
                                que  também  este  é  filho de Abraão. Porque  o Filho do Homem
                                veio buscar e salvar o perdido” Lucas 19:9, 10.
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- Mostrar  ao aluno que, quando recebemos a salvação em Jesus, 
  devemos mudar a  nossa conduta  e, quando há mudança, nossa  
  atitude,  além de  ser  a  de  restituir  o que  não  nos pertence, é 
  perdoar àqueles que nos ofendem.

- Cartaz em forma de casa

“Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação
nesta casa, pois que também este é filho de

Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido.”

 Lucas 19:9, 10



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                          - Lucas 19:1 - 10

DISCUSSÃO EM GRUPO

                                                                                                                                                                  
                                                                                       ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

Troca de idéias entre 4 ou mais  pessoas  orientadas por um líder.

LÍDER DO GRUPO 3

LÍDER DO GRUPO 1 LÍDER DO GRUPO 2

  4

  1

  3

  2

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3 

  4ALUNOS

ALUNOS

ALUNOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

ZAQUEU SIGNIFICA PURO OU JUSTO

Nos tempos de Jesus,o Império Romano era uma força poderosa que dominava
grande parte do mundo. No ano 40 antes de Cristo,  o Senado Romano colocou
Herodes para ser o rei dos judeus. Além de ser estrangeiro, Herodes era muito
perverso e, por causa disso, os judeus não simpatizavam com ele.

Os  publicanos  eram judeus  desonestos  e,  pelo  fato  de  trabalharem para  os
romanos,  se tornavam, também, bastante impopulares.  Jericó  deve ter sido um
excelente ponto para um cobrador de impostos. Zaqueu, além de ser bem rico, era
o maioral dos publicanos. Ele recolhia os impostos e, por cobrar sempre a mais, ele
embolsava o dinheiro que sobrava. Zaqueu ouviu a fama de Jesus e teve o desejo
de vê-lo. Nós vamos neste momento analisar três pontos na vida de Zaqueu.

1 - Lugar da entrega

Zaqueu  tinha  um  objetivo:  ele
queria  ver  Jesus,  mas  não  tinha
condições  de  vê-lO  pois  apareceram
alguns obstáculos:

a)  O primeiro  obstáculo  era a sua
estatura. Zaqueu era bem baixinho.

b)  O  segundo  obstáculo  era  a
multidão que acompanhava Jesus.

Muitas  coisas  nos  impedem  de
aproximar  de  Jesus.  Às  vezes  nos
sentimos  pequenos  e  cheios  de
preconceitos. Nosso coração, então, se
torna pequeno para amar.

Zaqueu  nem  se  importou  com  os
obstáculos. Ele queria mesmo era ver
Jesus  e,  para  tanto,  usou  sua
habilidade. Ele não se preocupou nem
com  a  sua  posição,  nem  com  a  sua
dignidade pessoal. Ele correu e subiu
num  sicômoro.  O  sicômoro  é  uma
árvore  semelhante  à  amoreira  que,
frequentemente, é plantada à beira do

caminho. Agora,  em cima da árvore,
ele podia ver Jesus passar.

Jesus  não  só  passou,  mas  parou,
olhou  para  cima  e  chamou  Zaqueu
pelo nome: “Zaqueu, desce depressa;
pois  me  convém  ficar  hoje  em  sua
casa.”

Jesus  foi  quem tomou a iniciativa,
conversando com Zaqueu. Ele não se
importou com o lugar onde estava e
nem  com  o  fato  de  Zaqueu  ser
pecador.  Zaqueu  desceu  depressa  e
recebeu Jesus com alegria.

Houve regozijo na vida de Zaqueu,
mas  murmuração  por  parte  da
multidão,  que  o  condenou  como  um
homem pecador.

Ninguém é tão ruim que não possa
ser perdoado. Você que não conhece a
Jesus,  existe  a  hora,  o  momento,  o
lugar  de  entrega  para  ter  um
encontro com o Salvador.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

2 - O preço da entrega

Depois  que  Zaqueu  recebeu  Jesus
como  hóspede,  ele  se  arrependeu  e,
espontaneamente,  resolveu  dar  aos
pobres  a  metade  dos  seus  bens  e
restituir quatro vezes mais às pessoas
de  quem  ele  tinha  roubado.  O
comportamento  de  Zaqueu  foi
mudado.  Ele  agora  queria  a
verdadeira  riqueza,  que  é  o  Senhor
Jesus.

Deus  não  pode habitar  num lugar
contaminado pelo pecado.

Para haver uma conversão genuína,
é  necessário  que  arrependamos,  que
venhamos  a  restituir  o  que  nós
devemos,  que  perdoemos  e  nos
esvaziemos de tudo que não agrada a
Deus para que o Espírito Santo possa
habitar em nossas vidas.

3 - A paz da entrega

Jesus  viu  o  íntimo  do  coração  de
Zaqueu.  Jesus  o  amou  mesmo
sabendo  que  ele  era  um  ladrão
pecador.

Jesus  viu  que  Zaqueu  teve  um
arrependimento  sincero  e,  por  causa
disso,  ele  recebeu  a  bênção  da
salvação.

Jesus  concluiu  dizendo:  “Hoje
houve  salvação  nesta  casa,  pois  que
também  este  é  filho  de  Abraão.
Porque  o  Filho  do  Homem  veio
buscar e salvar o perdido”.Só o poder
de Deus pode transformar uma vida.

Jesus  veio  também para  buscar  e
salvar você da condenação eterna. Ele
morreu na cruz pelos seus pecados e
ressuscitou para que você tivesse uma
nova vida, repleta de paz e de alegria.

AGORA, VAMOS FAZER UM PARALELO ENTRE A RIQUEZA 
TERRENA E A RIQUEZA ESPIRITUAL
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RIQUEZA TERRENA

- Deus dá força para adquiri-la
Deuteronômio 8:18;

 I Crônicas 29:12

PERIGOS:

- O homem se esquece de Deus
Deuteronômio 8:13, 14

- A riqueza estimula a avareza.
Salmos 62:10

- A riqueza nos impede de
entrarmos no Reino de Deus.

Mateus 19:23

- A riqueza nos expõe à tentação.
I Timóteo 6:9

RIQUEZA ESPIRITUAL

- Dura para sempre
Provérbios 8:18

- Enriquece e não acrescenta dores
Provérbios 10:22

- É inescrutável
Efésios 3:8

- É mais preciosa do que as riquezas
terrenas.

Hebreus 11:26

- Ninguém rouba
Mateus 6:20
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ASSUNTO DO ESTUDO

O lugar
da entrega
O preço

da entrega
A paz

da entrega
PARALELO ENTRE:

Riqueza
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

terrena
Riqueza

espiritual
VERSÍCULO CHAVE

“Então
Jesus

lhe disse:
Hoje
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houve
salvação
nesta
casa,
pois
que

também
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este é
filho
de

Abraão.
Porque o

Filho
do

                                                                                                                                                                  
                                                                                       ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Homem
veio

buscar
e salvar

o perdido.”
Lucas

19:9,10.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO -   

   2 - EXERCÍCIO -  

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício cole o seu 2º adesivo.

                                                                                                                                                                  
                                                                                       ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

Numere  estas  frases  na  ordem  em  que  ocorreram  os
fatos.

Troque  o  resultado  pelas  palavras,  escrevendo-as  nos
espaços em branco para completar a frase.

2x1 =___ Jesus

2x2 = ___ casa

2x3 = ___ filho

2x4 =___ disse

2x5 = ___ também

2x6 = ___ Abraão

2x7 = ___ Hoje

2x8 = ___ pois

2x9 = ___salvação

“ Então ___________  lhes  ___________:  ___________

                       2                              8                      14

houve ____________  nesta ___________ , ___________

                     18                               4                     16

que  ________________  este  é  _________________  de

                      10                                            6

__________________”.  Lucas 19:9

                12                       

(     ) Zaqueu subiu no sicômoro para ver Jesus.

(     ) Jesus disse a Zaqueu: “Hoje houve Salvação nesta casa”.

(     ) Jesus entrou em Jericó.

(     ) Zaqueu resolveu dar aos pobres a metade de seus bens.

(     ) Zaqueu desceu da árvore de uma só vez.
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A  MULHER

SAMARITANA
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7a  LIÇÃO - A MULHER SAMARITANA



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

- Dialogando com Jesus

- A verdadeira adoração

      
                                           - Jesus  teve   um   diálogo   com   a  mulher   samaritana  e
                                             explicou-lhe o  que é adoração.

                       
                               
                                  

                                       - "Mas, vem  a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores
                                    adorarão o  Pai em espírito  e em  verdade, porque são estes que o
                                    Pai procura para seus adoradores." João 4:23

    Recurso      do Versículo – Cartaz da Igreja
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- Levar o aluno a adorar a Deus.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

  - João 4:3 - 42

DEBATE

                                                                                                                                                                  
                                                                                          ENSINAMENTOS  11 A 14 ANOS

Dividir a sala em dois grupos. O grupo dos meninos representa
Jesus e o grupo das meninas representa a mulher samaritana. 

Cada grupo deve expor o aprendizado e esclarecer dúvidas 
a respeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana.

JESUS

MULHER SAMARITANA
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OS SAMARITANOS

- Orgulhosos e arrogantes. Isaías 9:9;

- Corruptos e iníquos. Ezequiel 16:46, 47; Oséias 7:1;

- Idólatras. Ezequiel 23:5;

- Os samaritanos  foram  levados  cativos  para  a Assíria e o rei
  trouxe estrangeiros para Samaria e eles encheram a cidade de  
  deuses estranhos. II Reis 17:6-41;18:11; João 4:9.

- Eles tinham um templo no monte Gerizim. João 4:20;

- Jesus os tratou com carinho. Lucas 10:30;

- Jesus  veio  reunir  em um  só corpo  os  Filhos  de  Deus  que
  andavam dispersos. João 11:25b

SINAGOGA

É o templo judaico de adoração. Surgiu durante o exílio, sendo
criada pelos judeus dispersos que sentiam a necessidade de um
lugar de adoração.
O culto, nas sinagogas, consistia na leitura das Escrituras e nas

orações. Jesus sempre assistia aos cultos.

PROFETA

Homem chamado e inspirado por Deus a fim de entregar as
mensagens de Deus aos homens.
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I -    Jesus conseguiu a atenção da mulher usando um ponto de interesse  
       comum

Jesus   sabia   com   quem  estava  falando  e  tomou   a  iniciativa  da
conversa,  usando a sua  habilidade de  conversar, pedindo um favor
à  mulher samaritana.  Jesus,  agindo desta  maneira, rompeu alguns
obstáculos.

1 - O preconceito – Ele  não   se  importou   de  conversar   em   público
     com uma mulher. Os próprios discípulos ficaram assustados.

2 - A nacionalidade – Os  judeus  desprezavam os samaritanos e não os
     consideravam   como   irmãos.   Eles   não   se   comunicavam,   pelo
     contrário, se  odiavam. E Jesus não se importou de conversar com a
     mulher samaritana.

3 - O caráter moral - Jesus não condenou a mulher samaritana pelo seu
     pecado,  mas fez com que ela se recordasse da sua vida, mostrando-
     lhe que a nova vida deveria ser transparente.

II -  Jesus estabeleceu o diálogo usando linguagem simples e clara

Jesus  sabia que os  rabinos proibiam  que as mulheres estudassem e,
por isso, ele conversou com  a mulher  samaritana  de  uma  maneira
que ela pudesse entender, dispensando as palavras difíceis.

III - Jesus desvendou os segredos do coração da mulher

Jesus   tratou   a   mulher    samaritana  com  consideração  e   não  a
condenou  pelo  seu  pecado. Antes,  mostrou-lhe que o passado teria 
que ser enfrentado com veracidade e honestidade.

IV - Jesus despertou o interesse da mulher samaritana

Jesus  sabia das  suas necessidades espirituais e ofereceu-lhe a “Água
Viva” que iria satisfazer a sua sede espiritual.
Ela não conhecia o “dom de Deus” e nem pensava  que Jesus poderia
entrar na sua vida.
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V -  Jesus se identificou como Mestre

A  mulher samaritana reconheceu Jesus como profeta e aproveitou a
sua presença para esclarecer suas dúvidas.

VI - Jesus se revelou como Messias

Jesus    revelou   a   verdade   da   sua   obra   messiânica   à   mulher 
samaritana.
A vinda do Messias era a esperança dos samaritanos.

VII - Jesus abriu os olhos da mulher samaritana para que ela enxergasse  
         a “ Fonte das Águas Vivas”

As  fontes  do  mundo  satisfazem  ao  homem temporariamente mas,
somente  em  Deus, o  homem  encontra  satisfação plena e eterna. Só
Jesus  pode  matar  a  nossa  sede,  pois  Ele  é  a  Fonte  da “Água da
Vida”.
Cristo  é  a  Fonte  da  Água  Viva  -  Jô 4:10. Ele  é  uma  fonte  que 
sempre flui água. 
Ele satisfaz todas as nossas necessidades - João 7:37, 38

   A provisão de Jesus é inesgotável - Apocalipse 7:16.

VIII - A mulher deixou tudo     

A  mulher  samaritana  deixou  os  seus  afazeres, o cântaro, a água e
saiu a anunciar as “Boas Novas”.
Através  do  testemunho  da  mulher  samaritana uma cidade inteira 
conheceu o Senhor Jesus.
Jesus  vê  o  indivíduo.  Ele  dá valor a uma só alma. Jesus mostrou a
ela que Ele poderia ir ao encontro dos seus anseios espirituais.
Às vezes queremos falar de Deus  a uma pessoa mas ela não quer nos
ouvir.
O  que  devemos  fazer? Ficar  com raiva, deixar a pessoa de lado? É
claro que não.
Vamos    imitar    Jesus.    Devemos    aguardar   o   momento   certo, 
aproveitar  as  oportunidades,  orar  e  pedir  ao Senhor  uma chance
para poder evangelizá-la.
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DEBATE
O que é adoração?

Onde você pode adorar a Deus?

Como você pode adorar a Deus?
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ADORAÇÃO A DEUS

* I Crônicas 16:29; Salmo 95:69; Mateus 4:10

A adoração é dada a alguém que possui atributos divinos.
Jesus mostrou que a verdadeira adoração não depende do
lugar, e sim do fato de a adoração vir ou não do coração.

AMOR E FREQUÊNCIA À CASA DE DEUS

* Salmo 27:4

A Casa de Deus era o lugar de adoração. Hoje, podemos
adorar a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar.

SÓ DEUS MERECE TODA A ADORAÇÃO

* Êxodo 20:3; 34:14

Deus proíbe que se preste adoração a qualquer ídolo ou
pessoa.

    RESULTA :

· Bênçãos - Salmo 84:4;
· Refúgio em tempos de dificuldade - Isaías 37:1; 
· Lugar de instrução - Malaquias 4:2;
· Consolo na velhice - Lucas 2:37;
· Exemplo dos apóstolos - Lucas 24:53.
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"Mas,vem
a hora e

já chegou,
quando os

verdadeiros
adoradores
adorarão
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o Pai
em espírito

e em
verdade,
Porque

são estes
que o
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Pai
procura
para
seus

adoradores".
João
4:23
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

  1 – VERSÍCULO -  

    

  

 
   

2 – EXERCÍCIO -  

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 3º adesivo. 
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Jesus passou por uma cidade chamada ( 1 )

Jesus estava cansado e sentou-se no poço de ( 2 )

Jesus pediu a mulher samaritana um pouco de ( 3 )

A mulher samaritana percebeu que Jesus era um ( 4 )

A água que Eu lhe der será dentro dele uma ( 5 )

Complete  as  sentenças,  numerando  a  2ª  coluna,  de
acordo com a 1ª coluna.

(   ) Jacó

(   ) Profeta

(   ) Samaria

(   ) Fonte

(   ) Água

Encontre  as  palavras  do  versículo,  no  caça-palavras.
Circule-as e escreva nos espaços em branco.

“Deus  é  ______________:  e  _________________  que  os  _______________

adoradores O ______________ em espírito e em _____________”. João 4:24

E R D A D E S

S E A A V L V

P M W D E R P

I M P O R T A

R N G R D Q J

I T T E A P Y

T A H M D D B

O O L S E U S
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8a  LIÇÃO - NICODEMOS
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- Mostre ao aluno o que é o novo nascimento.

- Leve-o a tomar uma decisão por Jesus.

-  “O vento  sopra  onde  quer,  ouves  a  sua  voz,  mas  não  sabes

donde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do
espírito” João 3:8.

- O que é o novo nascimento? 

                                           
- Como é nascer de novo?

CARTAZ EM FORMATO DE

FOLHA

Escrever o versículo dentro
do cartaz

 - Jesus explicou a Nicodemos o que é o novo nascimento e

  como ele poderia nascer de novo.

“O vento sopra onde quer, ouves
a sua voz,  mas não sabes donde
vem, nem para onde vai, assim

é todo o que é nascido do espírito”.
João 3:8
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ENTREVISTA
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Os dois alunos deverão estar preparados para responder as
perguntas sobre o seu personagem

- João 3; Gálatas 2:20; 

- João 7:50, 51; 19:39, 40

REPÓRTERES: Alunos que fazem as perguntas

ALUNO: Jesus ALUNO: Nicodemos

Perguntas Perguntas
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Novo Nascimento

Envolve nascimento de novo espírito - Ezequiel 36:26; 11; 19.
Requer a nossa morte para o pecado - II Coríntios 4:11.

É essencial para a visão espiritual - João 3:3.
Produz nova criatura - II Coríntios 5:17.
Tem Cristo como alvo - Filipenses 1:21.

Obtido mediante a fé - João 5:24.
Procede de Deus - João 1:13.
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   FARISEUS

· Era uma seita entre os judeus - Atos 15:5.

· Observavam a lei de Moisés - Atos 26:5.

· Eram zelosos da lei e da tradição - Filipenses 3:5.

· Eram externamente morais e justos aos seus próprios olhos -
     Lucas 18:09 - 11.

· Observavam o jejum - Lucas 5:33;18 ;2.

· Gostavam de ter primazia, de serem distinguidos e das saudações em
público  -   Mateus 23:7–10

· Pagavam o que deviam,  mas eram cruéis  e oprimiam as pessoas,
perseguindo-as - Mateus 23:23, 24.

· Criam na ressurreição - Atos 23:8.

· Muitos  líderes,  sacerdotes,  levitas,  doutores  da  lei  eram fariseus  -
João 3;1;1:19-24.

· Rejeitavam o batismo de João, mas tinham discípulos - 
     Lucas 5:33; 7:30.
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NICODEMOS

Significa
“Vitorioso sobre o povo”

1) Chefe religioso sobre os judeus 

· Homem  bom,  reto,  justo,  de  uma  moral  exemplar,  judeu  de
nascimento. João 7:50, 51.

· Materialista religioso - Observador minucioso da lei e tradições de
seus antepassados.

· Imaturo - João 3:10.

· Membro do “partido ortodoxo”.

· Membro  principal  do  Sinédrio,o  supremo  tribunal  judaico  que
condenou Jesus à morte.

2) Investigador sigiloso

· Interrogador  cauteloso,  mas  dotado  de  percepção  espiritual  -
João 3:2.

· Covarde e medroso por ter ido procurar Jesus à noite.

· Defensor  de  Jesus  perante  o  Sinédrio,  após  ter  conhecido-O  -
João 7:50, 51.

· Ajudou a enterrar o corpo de Jesus - João 19:39.

3)Investigador representativo

· Talvez  algum dos  líderes  religiosos,  querendo saber mais acerca
dos ensinamentos de Jesus, nomeou Nicodemos para ir à casa do
Senhor e interrogá-lO. Por isso disse: “Rabi, bem sabemos que és
Mestre, vindo de Deus.” Ele usou a palavra “sabemos” no plural,
para  mostrar  que  não  era  só  ele  que  queria  interrogá-lO,  mas
também os líderes religiosos.

· Mais tarde prestou amoroso serviço à Cristo - João 19:39, 40.

4) Sedento espiritual

· Nicodemos sentiu um vazio na sua vida. Apesar dos ritos religiosos,
dos cultos na sinagoga, ele sentiu necessidade de conhecer Jesus,
não só como Mestre, mas também como Salvador. Ele foi à procura
de quem poderia saciar a sua fome espiritual.
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DEBATE

.
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- O que é novo nascimento?

É uma mudança total da natureza e do caráter de uma
pessoa, que passa a levar uma vida diferente, a fazer a
vontade  do  Mestre  e  a  passar  por  uma transformação
espiritual.

- Como nascer da água e do Espírito?

“Nascer da água” significa passar por uma experiência
de  limpeza  interior,  de  arrependimento,  de  profunda
purificação.

“Nascer  do  espírito”  significa  passar  por  uma
experiência profunda de receber a vida divina.
Como Paulo disse: “Logo, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim.” Gálatas 2:20.

O nascer de novo implica em ser purificado e receber
uma vida nova. 

- Por que você precisa do novo nascimento?

Jesus disse: O que é “nascido da carne é carne”. O que
é nascido do “Espírito é espírito”.

A natureza humana só pode gerar natureza humana. Só
o Espírito Santo pode produzir uma natureza espiritual.
A vida espiritual não pode ser transmitida de pai para
filho. Quem nasce da carne, não pode aperfeiçoar o seu
comportamento, o seu agir, o seu falar e pensar.
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.
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Por  isso  Nicodemos  achou  o  novo  nascimento  tão
impossível, quanto o nascimento físico de um homem.

O  nascer  do  espírito  é  o  desaparecimento  do  velho
homem, a transformação realizada pelo Espírito no seu
interior.

- Qual o segredo do novo nascimento?

É um milagre espiritual. Ele está acima do raciocínio
humano.

Jesus comparou o novo nascimento com o vento: “O
vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes
donde vem, nem para onde vai; do mesmo modo é o que
é nascido do Espírito.

O Espírito Santo opera e controla a vida da pessoa que
nasceu de novo,  que  teve  uma experiência  viva e  real
com Jesus.

Jesus transmitiu a Nicodemos os ensinos sobre a vida
eterna, seu amor e o novo nascimento.

Nicodemos conhecia  Jesus como Mestre  e  não como
Salvador e Senhor.

Algumas  pessoas  também  conhecem  Jesus  como
Mestre, como um homem exemplar, mas não O adoram
como Deus e não O seguem, e nem obedecem aos Seus
ensinamentos.

- E você, já nasceu de novo?

  Precisamos nascer de novo como um bebê espiritual,
para que o Senhor Jesus possa trabalhar em nós, por
meio do Seu Espírito, transformando-nos conforme à Sua
imagem e semelhança.
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“O vento
sopra
onde
quer,

ouves a
sua voz,
mas não
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sabes
donde
vem,

nem para
onde
vai,

assim é
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todo o
que é

nascido
do

espírito”.
João
3 : 8
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Noite – Jesus    ver –
verdade  Fariseu –

Deus  nascer –
Alguém  

Novo-nascimento
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

 

  

     

   2 – EXERCÍCIO -

   3 - CONCURSO

    Se você decorou o versículo e fez o exercício, cole o seu 4º adesivo. 
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Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.

“Em _______________ , em _______________  te  _____________  quem não
           E D A D R E V             E D A D R E V               O G I D

____________  da  __________  e  do  _______________  não  _____________
 R E C S A N            A U G Á                 O T I R I P S E              R A R T N E

no ______________  de  ____________”. João 3:5
          O N I E R                   S U E D

Escolha as palavras na casa, preenchendo os espaços
para completar as frases.

Nicodemos era um ___________________

Ele foi à casa de ___________à__________

“Jesus disse-lhe: Em _____________, em verdade te digo; que se __________

não ___________ de novo, não pode ____________ o reino de ___________ ”.

Nicodemos não entendeu o _________ - _______________.
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O CLAMOR

DO CEGO

BARTIMEU
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9a  LIÇÃO - O CLAMOR DO CEGO BARTIMEU
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- Incentivar o aluno a clamar ao Senhor.

- Mostrar  ao  aluno  que muitas pessoas são cegas espirituais e 
  precisam do toque de Jesus.

 - “São os  olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, 
              todo o teu corpo será luminoso.” Mateus 6:22

* Faça dois cartazes:
- No  primeiro  cartaz   escreva   o   versículo,   deixando   três 
  espaços vazios.
- No  segundo  cartaz no lugar onde estão os espaços vazados 
  do primeiro cartaz, desenhe as palavras que estão faltando.

- Clamor

- O  cego  Bartimeu  clamou  e  Jesus  percebeu  a  sua 
  lastimável situação, restaurando-lhe a visão e dando- 
  lhe a salvação.

“São os                    a

do corpo, se os teus

forem bons, todo o teu corpo

será luminoso”.
Mt. 06:22
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                                    -  Levar um livro em Braile
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 - Marcos 10:46-52; Lucas 4:18; 18:35-43; 
   Mateus 6:22, 23; 23:19, 26; 18:22, 23
   II Coríntios 4:4; 13:12; João 8:12; 9:39
   Isaías 26:11; 29:10; 42:6,7
   Jó 42:5; 12:40; Salmo 13:3; 119:18; 121:1

As pessoas cegas vêem com os dedos. Os
livros deles são especiais. Os seus livros
são  cheios  de  saliência  (Braile).  Há
pessoas  que  embora  sejam  cegas,  têm
uma  vida  vitoriosa.  A  luz  interior  que
possuem supre a falta da luz dos olhos.

- Dois grupos de estudo

INSTRUÇÕES

1 - Faça  dois  quebra-cabeças  em   formato   de   óculos   com 
     questões acerca do tema do estudo.

2 - Divida a sala em dois grupos.

3 - Distribua  os  quebra-cabeças   entre   os   dois   grupos   de 
     estudo.
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Jesus  ia  para  Jerusalém  e  quando
estava  aproximando-se  da  cidade de
Jericó,  um cego,  chamado Bartimeu,
filho de Timeu, clamou por Jesus.

O  cego  não  perdeu  a
oportunidade; ele invocou o nome de
Jesus  e  nenhuma  admoestação
conseguiu  silenciá-lo.  Ele  era
persistente. Quanto mais as pessoas o
repreendiam, mais ele gritava: 
-  “Jesus,  Filho  de  Davi,  tem
compaixão de mim.”
Jesus  logo  percebeu  o  clamor  de
Bartimeu. 
Jesus  sempre  ouve  a  voz  do  aflito,
daquele  que  necessita  da  Sua
assistência.
Jesus,  no  Seu  ministério,  não  fazia
acepção de pessoas. Bartimeu era um
mendigo e Jesus não reparou na sua
condição social, pois tem o desejo de
fazer  o  bem  a  todos,
independentemente da posição que as
pessoas ocupam na sociedade.
Jesus  mandou  que  trouxessem
o          cego         e          perguntou-lhe

 o que ele queria. Bartimeu era bem
pobre,  mas  ele  não  pediu  dinheiro,
nem  roupas,  nem  uma  casa.  A  sua
necessidade maior era a restauração
da sua visão. Por isso ele respondeu a
Jesus:
- “Senhor, que eu torne a ver.”
Jesus mencionou apenas as  palavras
de cura e disse-lhe:
-  “Recupera a  tua  vista,  a  tua  fé  te
salvou.”
Feche  os  olhos  e  imagine  o  que  o
homem cego sentiu quando teve a sua
vista restaurada. (Abra os olhos).
A visão é um presente de Deus.
Bartimeu creu e Jesus demonstrou a
Sua graça  em resposta  à fé  daquele
homem.  Ele  recuperou  a  vista  e
seguiu Jesus, glorificando a Deus.
Hoje, muitos vêem Jesus pela fé e O
seguem.
A graça de Deus nos dá condições de
olharmos  no  nosso  interior  e  nos
tornarmos  novas  criaturas,
transformadas  pelo  sangue
regenerador de Jesus Cristo.

CEGUEIRA FÍSICA (Atos 9:8; 13:11)

1) O cego não enxerga e precisa de uma bengala.

2) No início, ele depende dos outros.

3) Ele tem que se exercitar para se tornar independente.

4) O cego muitas vezes tropeça.

5) Sua audição é muito boa.

6) Os  cegos   não   precisam   de   piedade.   Alguns   têm   uma   luz   interior   tão
     maravilhosa, que ela supre a falta da luz dos olhos.
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CEGUEIRA ESPIRITUAL

1) Os  olhos  podem  ser  bons  ou  maus  dependendo  do  uso  que  fizermos  deles
(Mateus 6:23).

2) Satanás  cegou  o  entendimento  dos  incrédulos e eles têm olhos, mas não vêem
(II Coríntios 4:4; Jeremias 5:21).

3) Alguns  são  considerados  cegos,  porque  são  justos  aos  seus   próprios
olhos (Mateus 23:19, 26).

4) Os ímpios são culpados voluntariamente (Isaías 26:11).

5) Deus fechou os olhos dos incrédulos (Isaías 29:10; Jó 12:40).

6) Os olhos são a lâmpada do corpo (Mateus 18:22, 23).

7) Devemos  orar  para   que   Deus   nos   ilumine   e   remova   a   nossa   cegueira
(Salmo 13:3; 119:18).

8) É Jesus quem remove a nossa cegueira espiritual (Isaías 42:6, 7; Lucas 4:18;
João 8:12; 9:39).

9) Através das aflições, nossos olhos são abertos (Jó 42:5; Salmo 121:1).

10) Vemos o invisível pela fé (Hebreus 11:27).

11) Hoje  vemos   obscuramente,   mas   um   dia   veremos   a   Deus   face   a
face (I Coríntios 13:12; Mateus 5:8).

CONCLUSÃO - O que o cego precisou?

1) Ouvir  ( Ele  ouviu  o  tropel  da  multidão  e  ficou  sabendo  que Jesus estava
se  aproximando).
2) Clamar (Ele gritou, apesar da repreensão do povo).
3) Reconhecer ( Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus - “Jesus,  Filho de  Davi” ).
4) Perceber ( Ele  percebeu   a  sua   insignificância,  sua miséria  e  apelou  para
a  compaixão de Jesus - “Tem compaixão de mim”).
5) Ir (Ele foi até Jesus).
6) Crer (Ele creu em Jesus - “Senhor, que eu torne a ver”).
7) Seguir (Ele seguiu Jesus - “... e seguia-O glorificando a Deus”).

O que você precisa?

1) Ouça a voz de Jesus. Ele está chamando-o.
2) Seja insistente, clame ao Senhor.
3) Reconheça Jesus como Filho de Deus.
4) Perceba que você é um pecador e se arrependa dos seus pecados.
5) Creia em Jesus pela fé.
6) Entregue a sua vida ao Senhor.
7) Siga-O, praticando os Seus ensinamentos.
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PALAVRAS CHAVES

O Clamor
do cego
Cegueira

física
Cegueira
espiritual
Conclusão
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VERSÍCULO CHAVE

“São os
olhos a
lâmpada
do corpo.

Se os
teus olhos

forem
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bons,
todo o

seu corpo
será

luminoso".
Mateus
6 : 22
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NOME :                                                                                                     SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

  

 

 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, desenhe uma cena da história. 
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Responda na horizontal.

A =  . _
B = _ . . .
C = _ . _. 
D = _ . .
E = .

1 - O cego da história chamava-se B ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

2 - Ele morava na cidade de J ____ ____ ____ ____ ____

3 - O cego ficava assentado pedindo E ____ ____ ____ ____ ____ ____

4 - Quem curou o cego?    J ____ ____ ____ ____

5 - O que o cego fez depois de curado? S ____ ____ ____ ____ _____  JESUS

“Código Morse”.  Escreva as  letras  acima do código,  para
descobrir o versículo. Depois decore-o. Lucas 18:42-43

F = . . _ .
G = _ _ .
H = . . . .
I = . .
J = _ _ _

L = . _ . .
M = _ _
N = _ .
O = _ _ _
P = . _ _ .

Q = _ _ . _
R = . _ .
S = . . .
T = _
U = . . _

V = . . . _
X = _ . . _
Z = _ _ . . 

“Então ______  ______  ______  ______  ______  lhe  disse : “Recupera  a  tua
              . _ _ _         .           . . .        . . _         . . .

______  ______  ______  ______  ______ a tua ______  ______ te
 . . . _          . .          . . .          _          . _                 . . _ .         .

______  ______  ______  ______  ______  ______. ”  Imediatamente  tornou  a 
   . . .          . _        . _ . .      . . . _      _ _ _       . . _ 

_____  _____  _____ e  seguia - _____ ,  glorificando  a _____  _____  _____  _____”.
 . . . _       .         . _ .                      _ _ _                                 _ . .        .         . . _      . . .
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A

PERSEVERANÇA

DE JAIRO
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10a  LIÇÃO - A PERCEVERANÇA DE JAIRO
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                                  .     
                                      

                                       

         

  

   

                                          - Marcos 5:21-43; Mateus 9:18-26; Lucas 8:40-56 

                                                                                                                                                                  
                                                                                   PROJETO SAÚDE  11 a 14 ANOS

- Levar o aluno a ser perseverante, a enfrentar os problemas e a 
  crer no poder de Jesus.

- Incentivar  o  aluno  a  agradecer a Deus pelo dom da vida e a 
  alimentar-se da Palavra de Deus.

           “Perseverai na oração, vigiando com ações de graça.” 
                                     Colossenses 4:2

Fichas com as palavras de versículo colocadas no varal

- Perseverança

- Jairo procurou Jesus para solucionar o seu problema. 
  Ele  foi  perseverante  e   creu   no   poder   de  Jesus, 
  presenciando o milagre da ressurreição da sua filha.

Fichas coladas numa 
dobradura de cartolina.
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Estudos

A cura da filha de Jairo
Atributos de um cristão

1º) VER ( Visão - v. 23 )

O nosso estudo  nos  fala  de  um homem influente,  chefe  de
sinagoga,  que  se  chamava  Jairo.  Ele  preocupou-se  com  a
necessidade de sua filha de 12 anos que estava doente,  quase à
morte.  Jairo  não  ficou  só  preocupado.  Muitas  vezes,  temos  um
problema e não fazemos nada. Jairo viu a necessidade da sua filha e
foi procurar quem podia ajudá-lo.

2º) PROCURAR ( Ação - v. 22, 23 )

A procura nos fala em ação. Jairo procurou e achou. Ele era um
homem de eminência na comunidade, mas também um pai aflito. Ele
pôs de lado os preconceitos, a vaidade e reconheceu Jesus como
sua única esperança. Ele sabia do poder do Senhor para salvar e
dar  a  vida àquela  criança;  e  ele  creu  nesse  poder.  Esse  homem
prostrou-se diante de Jesus e lhe suplicou que fosse até a sua casa.
A visão tem que estar unida à ação. Jairo creu na possibilidade de
levar  Jesus  até  a  sua  casa.  E  Jesus  foi  com ele.  Jesus  sempre
atende a voz do aflito. E se você clamar como esse pai clamou pela
filha, o Senhor vai ouvir. Mas logo apareceram alguns problemas e
dificuldades.

3º) ENFRENTAR OS PROBLEMAS ( Obstáculos - v. 24 – 34 )

O  1º  problema  foi  a  multidão,  que  estava  comprimindo  e
apertando o Senhor Jesus (v.24).

Às vezes, os nossos problemas são os estudos, a família, os
amigos.  É  como  se  fosse  uma  multidão  nos  apertando  e  não
sabemos como enfrentá-los.

O 2º problema foi a mulher enferma (v.25).
Essa  mulher  tinha  uma necessidade:  ela  estava  há  12  anos

sofrendo de uma hemorragia, e já tinha usado de todos os recursos
humanos, todos os médicos e remédios, mas sem nenhum sucesso
(v.26).
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A mulher ouviu a fama de Jesus e, secretamente, tocou a orla
da  veste  de  Jesus,  sem  que  ninguém  a  notasse,  pois  ela  era
considerada imunda, por causa de sua doença (v.27).
Quantos estão doentes espiritualmente ao nosso redor?
Jesus perguntou: Quem me tocou?
Apareceram algumas desculpas dos discípulos:

1º- Ninguém lhe tocou.

2º- Todos Te tocaram.

Jesus insistiu: “Alguém me tocou, pois senti que de Mim saiu
poder.” Jesus percebeu quando a mulher lhe tocou. Só o Senhor
sentiu  que d’Ele  saiu  poder;  nem os discípulos  que estavam tão
perto perceberam (v.30). Quando Jesus olhou para aquela mulher,
ela teve medo, pois percebeu que tinha sido curada. Ela percebeu
que não podia mais ocultar-se e apresentando-se trêmula, prostrou-
se diante d’Ele (vv. 31 - 33), contando à vista de todo o povo o que
fizera e como fora curada. Todos agora sabiam da cura dela.

Jesus, com ternura, chamou-lhe de Filha. Ele mostrou que ela
não fazia nada de errado, o temor era desnecessário e mandou-a
partir em paz. Essas duas interrupções devem ter sido frustrantes
para Jairo, mas ele não se queixou e continuou esperando o Senhor
Jesus. Você está pronto para enfrentar os seus problemas?

4º) PERSEVERAR ( Paciência )

Jairo  teve  paciência  de  vencer  esses  dois  obstáculos  que
surgiram. Ele ficou de lado esperando o Senhor Jesus.
E você, logo, no 1º ou no 2º obstáculo sente-se derrotado? Você se
desanima? Não demorou muito apareceu o 3º obstáculo, bem pior
do que os outros.
Veio um mensageiro da casa de Jairo e lhe disse:
- “Não incomodes o Mestre, a sua filha morreu.”
Vem o desapontamento. “Ela morreu.”
A sua fé é testada.

5º) CRER (v. 36 - 40)

Ao lado do desapontamento vem a promessa de encorajamento
do Senhor Jesus:
- “Não temas, crê somente” (v. 36).
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A única pessoa que deu coragem pra aquele homem foi Jesus.
Todos podem falhar, mas Jesus não. Ele nunca falha. Jesus deixou
claro que Jairo precisaria ter fé.

Eles  chegaram  à  casa  de  Jairo.  Havia  choro,  pranto  e  um
grande alvoroço. Mas Jesus disse: 
- “A criança dorme.” (vv. 38, 39).
O povo zomba, mas Jesus não se importa (v. 40).

Jesus  entrou  no  quarto  da  menina,  juntamente  com  os  3
discípulos: Pedro, Tiago e João e também com Jairo e a mãe da
menina.

Por que só essas pessoas? A casa estava tão cheia! Deveria ter
outros parentes e amigos. Essas pessoas eram as mais próximas,
as  que estavam interessadas na vida da menina.

6º) PODER ( Presenciar o milagre - v. 41, 42 )

Jesus tomou a menina pela mão e disse:
“Talita  cumi,  que quer  dizer:  -  Menina,  Eu te  mando,  levanta-te.”
(v. 41).

Imaginem o que aconteceu? Logo a menina se levantou sob a
admiração dos pais e dos discípulos (v. 42).

Jesus advertiu-os para não contar a ninguém o que acontecera.
“Todos estão mortos em seus delitos e pecados.” (Efésios 2 : 1),
inclusive você e eu.

Quantos  ainda  estão  mortos  espiritualmente?  Você  pode
vencer todos os obstáculos com perseverança crendo na promessa
do Mestre:
- “Não temas, crê somente.”
Assim o milagre se realiza.

7º) ALIMENTAR-SE

Após ressuscitar a menina, Jesus mandou que lhe dessem de
comer. (v.43)

Você também precisa se alimentar da Palavra de Deus. Você
tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem ido à igreja? A sua
responsabilidade é também de alimentar os seus colegas e amigos.
Você tem feito alguma coisa pela salvação de seus colegas, amigos
e vizinhos? Seja um evangelista.  Fale de Jesus aos seus amigos,
levando-lhes a Salvação em Jesus Cristo.
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PALAVRAS CHAVES

Ver
Procurar

Enfrentar os
problemas
Perseverar

Crer
Poder
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Alimentar-se
VERSÍCULO CHAVE

“Perseverai
na oração,

vigiando com
ações de
graça”.

Colossenses
4 : 2
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                    
____

   1 – VERSÍCULO - 

  

 

 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe a cama da filha de Jairo. 
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  A    C         D          E          H            I          J          L       M       N        O             R              S         T              U                V



1 - Risque  uma  letra  “SIM” e  outra  “NÃO”  e  você saberá o nome do chefe da sinagoga.
     As letras que sobraram revelarão quem curou a filha do chefe da sinagoga.
     
     J J E A S I U R S O = __________________ & __________________

Coloque o código para descobrir o versículo.  Depois
decore-o. Lucas 8 : 50

“ _____  _____  _____       _____  _____  _____  _____  _____      _____  _____  _____


_____  _____  _____  _____  _____:      _____  _____  _____



_____  _____  _____  _____  _____     _____  _____  _____

     

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____     _____     _____  _____  _____

                                                                                                                    

_____  _____  _____  _____     _____  _____  _____  _____  _____”. LUCAS 8:50



2 - Risque  uma letra “SIM”  e  outra “NÃO” e  você  saberá qual a  doença  da mulher que 
     tocou  Jesus.  As  letras  que  sobraram  revelarão os nomes de dois discípulos que foram 
     com Jesus na casa de Jairo.
     
     P H E E D M R O O R T R I A A G G I O A = _______________ & ______________
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A CURA DO

PARALÍTICO
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11a  LIÇÃO - A CURA DO PARALÍTICO
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                                  .     
                                      

                                       

         
  

   

 

                                             Mateus 9:2-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5 :17-26;  
                                             Provérbios 17:17; 18:24; 27:10; Eclesiastes 4:9-10
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- Mostrar ao aluno a importância de ter um amigo e que Jesus é 
  o nosso melhor amigo. Ele nunca nos decepciona.

- Incentivar  o  aluno  a  levar  os  seus  amigos à conhecerem o  
  Senhor Jesus.

- “Há amigo mais chegado que um irmão.” Provérbios 18:24

Cartaz da silhueta de um homem com o versículo escrito

- Amizade

- Os  amigos do paralítico  demonstraram o seu amor e 
  amizade na prontidão de levá-lo a conhecer o Senhor 
  Jesus.
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   - Álbum seriado

Material - 2  pedaços  de  papelão  (60X90  cm)  -  2  grampos  de
fichário - 1 cadarço de tênis.

Modo de fazer - Faça  2  furos  na  parte  de  baixo  e  amarre  o
                          cadarço.  Ele  manterá  o  álbum  fechado para
                          transportar e segurará o álbum em pé na  hora 
                          de abri-lo.
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Jesus sempre estava ensinando e onde Ele se hospedava afluía uma
multidão para ouvi-lo falar. Deparamos com a curiosidade dos fariseus e

mestres da lei vindos de todos os lugares da Galiléia, Judéia e de
Jerusalém para ouvirem os ensinamentos de Jesus.

QUALIDADES DOS AMIGOS DO PARALÍTICO

1 - VISITARAM

Os quatro amigos de um paralítico foram visitá-lo.

2 - CONVERSARAM

Eles falaram do poder que Jesus tinha para curar os doentes.

3 - FORAM AMIGOS

Eles demonstraram amor e amizade, levando-o até Jesus. O homem
paralítico jamais poderia ir sozinho.

4 - FORAM PERSEVERANTES

Eles não se importaram com os obstáculos e foram perseverantes.

a) Carregaram um paralítico pelas ruas;

b)  Não se  importaram  com a  multidão.  Eles  tentaram  abrir  uma
passagem  no  meio  da  multidão  mas  não  conseguiram,  porque
ninguém queria se afastar. Eles, porém, não desistiram.

5 - FORAM CRIATIVOS

Antigamente, as casas não tinham telhado e sim uma varanda em
cima da casa, uma espécie de cobertura, com uma escada externa
que levava até ela. Os amigos do paralítico:
a) Subiram a escada;
b) Abriram um buraco no teto;
c) Desceram o homem até o lugar onde Jesus estava.

6 - TIVERAM FÉ

Os companheiros mostraram fé no Senhor Jesus e também grande
amor pelo seu amigo paralítico, levando-o ao lugar onde Jesus se
encontrava. Jesus enfatizou a fé dos amigos do doente.
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7 - VIRAM O MILAGRE

Jesus leu os pensamentos dos fariseus e Ele realizou a cura para que
eles soubessem que: “O Filho do homem tem sobre a terra autoridade
para perdoar pecados.”
Para Jesus era mais fácil curar o paralítico do que absorver os pecados
dos pecadores, pois o Seu perdão dependeria do Seu sacrifício na cruz.
Ao declarar-lhe os pecados perdoados, Jesus reivindica a Sua divindade.
A cura  ocorreu  imediatamente  e  o  homem  saiu  glorificando  a  Deus.
O homem recebeu a cura física e a cura espiritual.
“O leito carregava o homem, agora o homem sai carregando o leito.”

O VALOR DA AMIZADE

Nós  vivemos  numa  sociedade  em  que  precisamos  uns  dos  outros.
Às vezes, vivemos tão envolvidos com os nossos problemas que não
percebemos  as  necessidades  dos  que  estão  à  nossa  volta.  Hoje,  há
muitas  oportunidades  para  estarmos  com  grupos  de  pessoas.  Por
exemplo:  colégio,  igreja,  clubes,  cursos.  Mas  no  meio  da  multidão
podemos sentir solidão. Precisamos de amigos reais e verdadeiros. É tão
bom demonstrar prontidão em ajudar os nossos amigos. Jesus sempre
estava pronto para servir os seus amigos e o próximo.

O amigo:

- é prestativo;
- é atencioso;
- é autêntico;
- é sincero;
- aceita os outros como eles são.

DEBATE

1 - O que é uma amizade segundo a Bíblia?
2 - Quais são as características de um bom amigo?

      VER -  Provérbios 17:17; 27:10;

         Eclesiastes 4:9,10.

3 - Por que é importante ter amigos?
4 - O que pode atrapalhar uma amizade?
5- O que fazer para ter amigos?
6 - Como cultivar uma amizade?
7 - Você tem se preocupado em levar os seus amigos à Jesus?
     O que você pode fazer para ajudá-los a conhecer o Senhor Jesus?
8 - Procure pensar nas necessidades pessoais de seus amigos. Pense no
     que você pode fazer para ajudá-los.
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PALAVRAS CHAVES

Visitaram
Conversaram

Foram
amigos
Foram

perseverantes
Foram
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criativos
Tiveram

Fé
Viram o
milagre

PALAVRAS CHAVES

“Há
amigo
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mais
chegado

que
um

irmão".
Provérbios

18 : 24
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NOME :                                                                                                     SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          A               E               I                O               U

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO – Palavras cruzadas. 

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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                               5

                                                4

1

      6

3

2

HORIZONTAL

1 - Qual a doença do personagem
      da história?
2 - Quantos amigos o ajudaram?
3 - A quem os amigos o levaram?

VERTICAL

4 - Em que cidade morava o
      paralítico?
5 - Quem impedia o paralítico 
      de entrar na casa?
6 - Quem curou o doente?

Complete o versículo com as vogais.

“T ____ D ____ S     F ____ C ____ R ____ M     ____ T ____ N ____ T ____ S,

D ____ V ____ M     G L ____ R ____  ____     

 ____ D ____  ____ S ____ P ____ S S ____  ____ D ____ S

D ____     T ____ M ____ R,     D ____ Z ____  ____ M:     H ____ J____

V ____ M ____ S     P R ____ D ____ G ____  ____ S . ” LUCAS 5:26         
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A CURA DOS

10 LEPROSOS
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12a  LIÇÃO - A CURA DOS 10 LEPROSOS
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                                  .     
                                      

                                       

         
  

   

                                          

   - Lucas 17:11-19;  Levítico 11:13
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- Levar o aluno a perceber as riquezas da gratidão.

- Levar  o adolescente a agradecer o dom da salvação em Jesus 
  Cristo.

- “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo  
              Jesus para convosco.” I Tessalonicenses 5:18

Fichas com as palavras do versículo colocadas no quadro de
pregas

- Agradecimento

- Jesus curou 10 leprosos, mas somente um deles 
  voltou para agradecer.
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10 números em cartolina colocados no varal
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INFORMAÇÕES

Antigamente  a  lepra  era  incurável.  Era  uma  doença  terrível  que
durava muitos anos. Ela começava com uma mancha esbranquiçada na
pele e ia penetrando na carne, abrindo feridas vermelhas semelhantes à
queimadura de fogo, ia fazendo cair o cabelo, as sobrancelhas e causava
desfiguração. Ela atacava homens, mulheres, crianças, casas e roupas.
A  doença  progredia  pela  falta  de  tratamento  adequado  e  de  higiene
necessária.Os doentes eram forçados a viver afastados da sociedade,
morando no campo,  longe da cidade,  vivendo isolados,  habitando em
casas separadas. Quando alguém se aproximava, eles tinham que gritar:
“Imundo! Imundo!”. Eles não podiam ter contato com as pessoas, pois a
doença  era  contagiosa.  Entre  os  judeus,  a  função  do  sacerdote  era
diagnosticar a lepra. Podemos imaginar a amargura que sentia a pessoa
quando  o  sacerdote  declarava  a  doença.  (Levítico  13:45,46).  A  lei
mosaica  mandava  que  a  pessoa  curada  da  lepra  se  apresentasse  ao
sacerdote,  e  depois  da  purificação  cerimonial  fosse  readmitida  à
sociedade (Levítico 11:14).

Vamos fazer um paralelo entre o pecado e a lepra:

1 - São repugnantes;
2 - Espalham-se;
3 - Eram incuráveis;
4 - Só Jesus é a solução para a cura.

ESTUDO - A CURA DOS 10 LEPROSOS

Jesus  estava  no  fim  do  Seu  ministério.  Ele  e  seus  discípulos
viajavam para Jerusalém, passando por Samaria. Ao aproximarem-se de
uma aldeia, Jesus ouviu um clamor:
- “Jesus, Mestre, compadece-te de nós.”
À distância,  Jesus e  os seus discípulos  viram aquele  terrível  quadro.
Quando Jesus viu os leprosos, o Seu coração se encheu de amor e Ele
disse-lhes:
- “Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.”

Os  leprosos  obedeceram  à  ordem  de  Jesus  e  quando  foram
caminhando  para  mostrar  ao  sacerdote,  perceberam  a  sua  cura.  Que
alegria devem ter sentido! Um deles, um samaritano, interrompeu a sua
apresentação  ao  sacerdote,  voltou,  prostrou-se  aos  pés  de  Jesus  e
louvou,  glorificando  a  Deus  em  alta  voz.  Jesus  sabia  que  os  nove
também  haviam  sido  curados,  mas  apenas  um  deles  voltou  para
agradecer.  Jesus ficou feliz  com a atitude desse leproso, a gratidão é
uma virtude rara. Em geral, as pessoas não são agradecidas.

                                                                                                                                                                  
                                                                                   PROJETO SAÚDE  11 a 14 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

GRATIDÃO e a INGRATIDÃO

Vilma Carvalho

Vamos fazer um paralelo entre a gratidão e a ingratidão

O homem é um ser naturalmente ingrato.
O motivo para essa ingratidão é a preservação da auto-suficiência. Ele
quer manter uma independência em relação ao outro e a Deus.
Ele não reconhece a grandeza do outro e nem a glória de Deus.
Um dos leprosos, quando viu que fora curado, voltou e prostrou-se aos
pés de Jesus. Essa é a postura da gratidão.

ATÉ ONDE VOCÊ DESEJA IR COM JESUS?

1 - Os leprosos  invocaram o  NOME CERTO -  JESUS (clamaram por
misericórdia).
Eles gritaram de  LONGE, pois estavam afastados da comunidade
humana e era considerados como imundos.
Do  ponto  de  vista  espiritual  estavam  afastados  de  Deus  pelo
pecado.

2 - Eles obedeceram à PALAVRA DA FÉ - “Ide ao sacerdote.”
Eles  foram  ao  sacerdote,  mas  não  voltaram  a  Cristo;  eles
continuaram sozinhos. Um deles voltou a Cristo e foi salvo. Os 9
leprosos  foram  até  ao  ponto  de  alcançar  a  bênção  almejada.
Desejavam integrar-se sem problemas à sociedade humana. Com a
sua cura, cessou a causa da rejeição humana e eles puderam ser
novamente aceitos. Com aquele que voltou ocorreu uma dupla cura.
Ele sentiu que fora aceito por Deus, que havia cessado a rejeição
divina. Ele agora estava limpo e podia integrar-se ao povo de Deus.

Atitudes da gratidão

O leproso que recebeu a cura e tornou-se grato ao Senhor Jesus adotou
as seguintes atitudes, que exprimem gratidão:

- Prostrou-se;
- Colocou o rosto em terra;
- Glorificou a Deus;
- Foi levantado por Cristo.

PENSE UM POUCO EM VOCÊ, EM SUAS ATITUDES.

- Você é agradecido?
- Qual tem sido a sua reação quando recebe um benefício?
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Varal

PALAVRAS CHAVES

Gratidão

Ingratidão
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Faça 10 números. Escreva as perguntas da lição atrás de cada
um. Coloque os números no varal. Deixe alguns alunos tirarem

as perguntas. Quem acertar a resposta, ganha um bombom.
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VERSÍCULO CHAVE

“Em
tudo daí
graças,
porque
está é a
vontade

de
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 Deus em
Cristo
Jesus
para

convosco".
I Ts.

5 : 18
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OS 10 LEPROSOS
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO 

   
   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios desenhe uma cena da história. 
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a - Colorir de azul os circulos que indicam o número de leprosos que Jesus 
      curou.
b - Colorir de vermelho os circulos que indicam o número de leprosos que 
      voltou para agradecer.
c - Colorir de amarelo os circulos que indicam o número de leprosos que 
      não voltaram para agradecer a  Jesus.

Retire os “X” e descubra o versículo de hoje. Escreva
as palavras  nos espaços em branco. Depois  decore o
versiculo.

“UXM     XDXOXS     DXEXZ     XVXEXNXDXO     QXUXE     XFXOXRXA     CXUXRXAXDXO
 _____      ________      _______     ______________      _______      ___________      _______________

VXOXLXTXOXU         DXAXNXDXO       XGXLXÓXRXIXA        XA       XDXEXUXS       XEXM    
 _______________           ____________         ________________         ___       ___________       ______

AXLXTXA         VXOXZ           EX          PXRXOXSXTXRXOXU          SXE         CXOXM         OX
__________         _______           ___          _____________________          ____          _______          ___   

XRXOXSXTXO      XEXM      TXEXRXRXA      XAXOXS     XPXÉXS     XDXE     XJXEXSXUXS
______________      ______       ____________        ________      _______      ______     _____________

XAXGXRXAXDXEXCXEXNXDXO - XLXHXE
________________________________ - ________”.  LUCAS 17:15-16
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13a  LIÇÃO - AS BODAS DE CANÁ DA GALILÉIA
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- Mostrar  ao  aluno   que   Jesus   é   o   provedor   das   nossas 
  necessidades.

- Ele  transforma  a  nossa  vida  natural  em  uma   nova   vida. 

   - "Com  este  deu  Jesus  princípio  a  seus  sinais  em  Caná  da  
     Galiléia; manifestou a Sua Glória e os seus discípulos creram 
     n'Ele." João 2:11

Faça o contorno de sua mão em uma cartolina dupla.
Recorte-a e escreva o versículo.

- Deus é provedor

- Com  a  intervenção de Jesus, a água se transformou   
  em  vinho,   realizando   o   primeiro   milagre   num 
  casamento em Caná da Galiléia.
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-  João 2:1-12

- Você sabe como é feito o vinho?

- O  que  é  um  Lagar?  É  um  tanque  onde se 
  espremem as uvas e tiram seu suco.

- Três cartazes em formato de jarro.  
  Dividir a sala em 3 grupos de estudo

- Transitória = passageira, de pouca duração.

O

PIOR

VINHO

O

BOM

VINHO

ÁGUA
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Jesus aprova a vida social.
Jesus  foi  a  uma  festa  de
casamento em Caná da Galiléia,
juntamente  com  sua  mãe  e  os
seus discípulos.

Num  certo  momento,  no
auge da festa, Maria foi até Jesus
e disse-lhe:

- O vinho acabou.
Maria sabia que Jesus tinha

poder suficiente para resolver o
problema.  Muitas  vezes,  somos
como  Maria,  impulsivos,
querendo  apressar  a  ação  de
Deus. O Senhor tem o momento
exato para agir. Maria disse para
os serventes: - Fazei tudo o que
Ele vos disser. 

Haviam 6  talhas  de  pedra
(onde em cada uma cabiam entre

40  a  60  litros)  usadas  para  a
purificação dos judeus.

Jesus  mandou  encher  as
talhas d água e depois levá-las ao
Mestre-sala.

Não  sabemos  como  foi  o
processo  da  transformação  da
água em vinho, mas o milagre foi
operado.
Quando o  mestre-sala  provou  a
água  transformada  em  vinho
chamou o noivo e disse-lhe:

-  Todos  costumam  pôr
primeiro o bom vinho e quando
já beberam fartamente, servem o
inferior;  tu  porém,  guardaste  o
bom vinho até agora.

Vamos  fazer  um  paralelo
entre três itens, dividindo a sala
em 3 grupos.
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Primeiro foi necessário o pior vinho (vida natural), que depois foi
transformado em bom vinho (vida espiritual).
Primeiro veio Adão, e a natureza carnal, e depois nascemos com
uma  natureza  espiritual  quando  recebemos  a  CRISTO.
Rom 5 : 12 a 27
Primeiro foram as Bodas de Caná e um dia, participaremos na
glória, na segunda vinda de Jesus das BODAS DO CORDEIRO.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

(Wilma Carvalho)
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1ª TALHA
VIDA NATURAL – I Co 15:44-49

O VELHO HOMEM

Esta vida está unida com as coisas do
mundo  que  são  vazias,  transitórias  e
incapazes de satisfação permanente: O
ser humano está vazio como estavam as
talhas. "Eles não tem mais vinho".

2ª TALHA
VIDA PURIFICADA – I Jo 1:7-9

É a vida totalmente lavada no sangue
do  Cordeiro,  representada  pelo
versículo: "Enchei de água as talhas."
O enchimento das talhas representa a
purificação.  Eles  as  encheram
totalmente.  Purificação  total  dos
vestígios  do  velho  homem.  Diante  da
ordem  de  Jesus  as  talhas  foram
enchidas.

3ª TALHA
VIDA TRANSFORMADA

Manifestação  da  nova  vida  unida
(casada) com CRISTO, a nova natureza
(fruto do Espírito – Gálatas 5:22 a 27),
a  vida  de  DEUS  manifestada  entre  os
homens.

O
PIOR

VINHO

ÁGUA

O
BOM

VINHO
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RELAÇÕES PRESENTES NO TEXTO

I - RELAÇÃO DA PESSOA COM ELA MESMA:

Como  as  pessoas  se  percebem?  Como  cada  um  de  nós  se
considera?
O Mestre-sala ao provar o vinho disse:
- "Tu porém guardaste o melhor vinho até agora." Que sabor tem
tido para você a nova vida, ou o vinho novo? Qual é o gosto da
nova natureza? Como você percebe a "nova criatura" que existe em
você?

II - RELAÇÃO DA PESSOA COM OUTRAS PESSOAS:

Jesus  transformou  o  vinho,  mas  mandou  outro  provar:
"... levai ao mestre-sala."
Qual  é  o  sabor  que  a  sua  vida  tem  para  as  outras  pessoas?
Como  elas  se  relacionam  com  você  após  esta  experiência?
Que  tipo  de  comportamento  elas  mais  valorizam  após  a  sua
experiência de salvação?
Qual a maior diferença para elas em sua vida?

III - RELAÇÃO DA PESSOA COM DEUS:

"Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia:
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele."
Como você percebe Deus agora? Você considera esta manifestação
da VIDA de Deus em você como manifestação da glória do Criador?
Essa  experiência  de  salvação  acrescentou  fé  ao  seu  coração?
Como você se sente, agora, em relação a Deus?

A VIDA DE DEUS EM NÓS, TORNANDO-NOS:

* Nova Criatura

* Nova Natureza

* Nova Criação

* Novo Homem
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O

MELHOR

VINHO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Com este
deu Jesus
princípio a
seus sinais
em Caná da

Galiléia;
manifestou
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a Sua glória
e os seus
discípulos

creram
n´Ele”.
João
2 : 11
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Vida
Natural
Vida

Purificada
Vida

Transformada
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NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

  

 

 

   2 – EXERCÍCIO -   

   3 - CONCURSO

Se você decorou o versículo e fez os exercícios, desenhe uma cena da história. 
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Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

Jesus foi a um casamento em ( 1 )

Na festa do casamento acabou o ( 2 )

O povo costumava servir primeiro o vinho ( 3 )

Mais tarde era servido o vinho ( 4 )

Jesus realizou em Caná o Seu primeiro ( 6 )

Complete  o  versículo  com  as  palavras  que  estão  nos
jarros, e depois decore o versículo.

“ ____________ costumam ____________ primeiro o bom ____________ e

 quando já beberam fartamente, servem o ____________, tu, ____________ 

guardaste o bom ____________ até ____________ .” João  2:10

(   ) Inferior

(   ) Milagre

(   ) Caná da Galiléia

(   ) Vinho

(   ) Melhor

INFERIOR TODOS PORÉM AGORA POR VINHO


