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Plano de Aula  -  Crianças de 9 e 10 Anos

1ª Lição 

Recebendo e crescendo

História: O Time de Jesus

Recurso: Dois fantoches e uma bola
de futebol.

Leitura  Bíblica:  Jo  1:12;  3:16;
Jo  11:25  –  Rm 3:23;  6:23  –  I  Co
15:3 I Co 15:4; 9:25 – Ef 2:8 e 9 –
II Tm 2:15 – Hb 11:1; 12:1 e 11.

Versículo:  “Crê no Senhor Jesus  e
serás  salvo,  tu  e  tua  casa”.
Atos 16:31

2ª Lição 

Jesus no Templo

História:  Jesus  é  Apresentado  no
Templo

Recurso:  Cartazes  em  formato  de
igreja.

Leitura  Bíblica:  Lc  2:21  a  40  –
Ex 13:2 e 12 – Lv 12:6 a 8 – Is 42:6
– Is 49:6 – Mq 5:2.

Versículo: “Porque os meus olhos já
viram  a  Tua  Salvação,  a  qual
preparaste diante de todos os povos:
Luz  para  revelação  aos  gentios  e
para a glória do teu povo de Israel”.
Lucas 2:30 a 31

3ª Lição 

Crescendo como Deus quer

História: O Crescimento de Jesus

Recurso: Quadro de pregas.

Leitura  Bíblica:  Mt  2:19  a  23;
13:55 e 56  –  Lc  2:39,  40 e  52 – Lc
4:16 – Mc 6:3.

Versículo: “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

4ª Lição 

O Menino que estava perdido 

História: Jesus entre os doutores da
Lei.

Recurso:  Cartaz  em  formato  de
Igreja.

Leitura Bíblica: Lc 2:7; Lc 2:41 a 52
– Mt 13:55 – Hb 5:8 – Dt 16:16 –
Êx 12 – Êx 13:8 – Êx 23:17

Versículo:  “Porque  o  Filho  do
Homem  veio  buscar  e  salvar  o
perdido”.  Lucas 19:10



O TIME DE
JESUS

JESUS É APRESENTADO
NO TEMPLO

O CRESCIMENTO
DE JESUS

JESUS ENTRE OS
DOUTORES DA LEI

OBJETIVO - Reconhecer o amor de Deus. 
- Conhecer  Jesus  Cristo  como Salvador e Senhor da  
  sua vida.
- Depender totalmente do Espírito Santo.

A  proposta  pedagógica  é  atingir  a  criança  totalmente,  tendo como modelo  o
Senhor Jesus cristo.

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos
homens”. Lucas 2:52

Se Jesus, o Filho de Deus, teve um crescimento normal, como de qualquer outra
criança, e Ele foi crescendo em todas as áreas da sua vida, você também precisa
crescer para Jesus.

ÁREA INTELECTUAL – “Crescia em sabedoria” 
      (desenvolvimento mental e intelectual)

Despertar na criança, o interesse pela leitura de bons livros, revistas, filmes que
edificam e lhe dão mais conhecimento.

ÁREA FÍSICA – “Estatura” (desenvolvimento físico)

A  criança  deve  se  alimentar,  brincar,  correr,  pular,  dormir  cedo,  para  poder
crescer fisicamente.

ÁREA ESPIRITUAL – “E graça diante de Deus” 
                                 (desenvolvimento espiritual)

Jesus    aprendeu     a    orar,     cantar    e    ler     as     histórias     da    Bíblia.
A criança necessita crescer espiritualmente. Como?
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- Salvação: Ela  precisa  conhecer  a  Jesus  Cristo  como  Salvador  e
Senhor da sua vida e não só como um personagem bíblico.

- Crescimento: Para crescer espiritualmente, a criança necessita  ter  um
relacionamento pessoal com Jesus, através da oração, do
louvor e da leitura da Bíblia.

- Serviço: Através do testemunho na sua vida diária, a criança pode
levar as Boas Novas da Salvação, falando de Jesus para a
sua família, amigos e colegas.

ÁREA SOCIAL – “E diante dos homens” 
                         (desenvolvimento social)

Jesus tinha um bom relacionamento com as outras pessoas. A criança pode se
tornar um membro útil na sociedade, desenvolvendo o convívio social na escola,
trabalho e família.

Crescia o menino
E se fortalecia

Enchendo-se de
sabedoria

Por que?
A graça de Deus
Estava sobre ele
Por isso crescia
Diante de Deus

Crescia o menino

BIS



Crescendo como Jesus

Obediência

Através do projeto, a criança vai entender que Deus deseja o seu
crescimento em  todas  as áreas  da sua vida, em 

obediência ao propósito de Deus.

Combinar regras e responsabilidades para a
 realização do projeto.

Dar oportunidade de trabalhar em grupo, 
desenvolvendo a socialização das crianças.
Conversar com as crianças sobre o projeto.

Planejar bem as tarefas e distribuí-las.



O time de Jesus
Apresentação de Jesus no templo

O crescimento de Jesus
Jesus entre os doutores da Lei

Pesquisa (casa, mobiliário, vestuário, etc.)
Entrevista com um rabino ou pastor

Rodinhas e dinâmicas
Montagem no mural

Filmes e slides
Experiências

Músicas

Jogo de memória com desenhos
Árvore genealógica 

Palavra cruzada
Quebra-cabeça
Forca e Varal

Exercícios, Jogos e Dinâmicas
Passeios:

Campo de futebol
Carpintaria
Biblioteca
Sinagoga
Padaria
Parque
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 - Salvação e crescimento

 - Jesus    ama     as     pessoas      e      Ele    quer     que 
                                                     todas O conheçam.

                                   “Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.” 

                                 Atos 16:31

Uma camisa de futebol com dizeres do versículo.
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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.

    “Crê no 
 Senhor Jesus

Cristo e serás

salvo, tu e tua
        casa”.

   Atos 16:31
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                                                 - João  1:12; 3:16; 11:25,  Romanos 3:23; 6:23,
                                  I João  1:7; I Coríntios 15:3 e 4; 9:25, Efésios
                                  2:8  e  9;  Hebreus 12: 1;11;  II Timóteo 2:15.

                - Levar uma bola de futebol. Você gosta de futebol?
                Hoje  vou  lhe mostrar   um  time   bem  diferente.

Dois fantoches (menino e menina).
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Daniel e Débora eram amigos e estavam conversando.

Daniel – Eu gosto muito de futebol. Eu faço parte da equipe da minha Escola e
de um outro time espetacular.

Débora –  Eu não entendo nada de futebol.  Acho uma perda de tempo. Um
campo grande, uma porção de gente correndo atrás de uma bola.

Daniel –  Eu vou lhe explicar, você vai entender e gostar de futebol. Sempre
jogam  dois  times.  São  11  jogadores  de  cada  lado.  A  bola  é  o
instrumento do jogador. Tem duas traves que é o espaço por onde a
bola passa e faz o gol. O meio do campo faz a ligação da defesa para o
ataque dos times. É de onde saem os passes. A ala é uma opção para
o ataque, os jogadores fazem os cruzamentos para os atacantes e, o
artilheiro é o que faz o gol, se o goleiro não conseguir pegar a bola.

Débora – É muito complicado. Qual é a função do técnico?

Daniel – Ele ensina as jogadas e faz as estratégias do jogo, para ver como um
time vai se portar dentro do campo.

Débora – E o preparador físico?

Daniel – Através dos exercícios físicos, massagens e fisioterapia ele deixa os
atletas em boas condições para jogar.

Débora – E qual a função do juiz?

Daniel –  O juiz é a palavra final do jogo. Ele pode interromper uma partida,
expulsar jogadores através do cartão vermelho.

Débora – E eu já também o cartão amarelo! Para que serve o cartão amarelo?

Daniel – O cartão amarelo é uma advertência.

Débora – E o presidente do time? Qual é a função dele?
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Daniel – O presidente do time com a orientação do técnico, compra e vende os
melhores jogadores. Mas, eu vou lhe falar de um outro time espetacular.
É o “Time de Jesus”. Jesus é o presidente. Ele comprou o meu passe
para jogar nesse time.

Débora – Ele pagou muito dinheiro pelo seu passe?

Daniel – Foi um preço muito alto. Nenhum dinheiro no mundo poderia pagá-lo.

Débora – Como assim? Não estou entendo!

Daniel –  Deus me ama tanto que Ele enviou o Seu único Filho Jesus Cristo
para morrer na cruz pelos nossos pecados, e através da decisão que eu
fiz, recebendo Jesus como meu Salvador e Senhor, eu faço parte desse
time. Como diz a Bíblia em João 3:16.

– E quem é o juiz do time?

Daniel –  É  Jesus.  Ele  ama  todas  as  pessoas.  Ele  é  amigo  de  todos  os
jogadores. Nesse time não tem cartão vermelho; ninguém que O recebe
como Salvador é expulso do time.

Débora – E nesse time tem cartão amarelo?

Daniel – Sim! Só cartão amarelo. Quando nos cometemos alguma falta, logo
pedimos perdão a Jesus, nos arrependemos, levantamos a cabeça e
somos perdoados. Romanos 5:8 e João 1:12.

Débora – E qual a função do médico no time?

Daniel – Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para céu, Ele que é o
Médico  amado  deixou  o  Espírito  Santo  que  é  o  nosso  consolador,
quando estamos tristes e abatidos. I Coríntios 15:3 e 3; João 11:25.

Débora – E quem é o técnico?

Daniel –  É o discipulador,  que treina os jogadores através dos estudos da
Bíblia e da oração. II Timóteo 2:15.

Débora – E tem torcida?

Daniel – A única torcida organizada é a dos “Atletas de Jesus”. Hebreus 12:1.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Débora – Nesse time tem alguma derrota ou empate?

Daniel –  Não! Nesse time só tem vitórias. Ele nunca perde, só ganha! É um
time que é sempre vencedor.

Débora –  E qualquer pessoa pode entrar  nesse time? O que eu tenho que
fazer?

Daniel – É só se arrepender dos seus pecados. I João 1:7.

Débora – O que é pecado?

Daniel –  É fazer algo que não agrada a Deus como: mentir,  falar palavrão,
fofocar, desobedecer, roubar e muitas outras coisas. Romanos 3:23.

Débora – E o que mais tenho que fazer?

Daniel – É só pedir Jesus, para vir morar na sua vida. Romanos 6:23. Fale com
Deus. Repita comigo: “Meu Deus, eu sei que sou pecador, eu estou
triste com os meus pecados, me perdoa, limpa a minha vida e agora eu
recebo o Senhor Jesus, amém”. João 1:12

Débora – É só isso?

Daniel – Sim! É pela fé!

Débora – Fé? O que é fé?

Daniel – Fé é a certeza de algo que você não vê, mas espera e tem certeza
que vai acontecer. Hebreus 11:1.

Débora –  Que legal! Como estou feliz! Eu sinto uma paz tão grande no meu
coração!

Daniel – E Jesus é a nossa paz! Cada pessoa que eu ganho para Jesus eu
marco  um gol.  Eu marquei  mais  um gol.  Eu quero  ser  artilheiro  de
Jesus. Gol, gol, gol, gol, gol!

Narrador Você também quer fazer parte do “Time de Jesus”?
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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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JESUS É

APRESENTADO

NO TEMPLO
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                - Deus revela os seus planos às pessoas

      
- Deus revelou a Simeão e Ana que o Messias prometido

havia nascido e eles, vendo o menino, pegaram-no nos
braços e louvaram agradecendo a Deus.

                       
                               - Agradeça a Deus porque Ele enviou o Salvador prometido.

                               - Deixe que Deus revele os seus planos a você.

                             

      

                                                                 - Cartazes em formato de igrejas. 
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- “Porque os meus olhos já viram 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

Colocá-los
no quadro
de pregas.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                      Miquéias 5:2;       Lucas 2:21-40;
  Levítico 12:6-8;    Êxodo 13:2,12; 
  Isaías 42:6; 49:6 
  

Fazer cartazes em formato de igrejas com as palavras mais 
importantes da lição para colocá-las no varal.

Sinagoga - Lugar destinado à oração e também utilizado como tribunal e escola.

José - Significa “possa Ele acrescentar”

Simeão - Significa “audição”

Ana - Significa “graça”

Consagrar - Dedicar, oferecer por culto.

Siclo - Moeda de prata que pesava mais ou menos seis gramas.

Piedoso - Aquele que tem amor às coisas religiosas.

Privilégio - Deferência, permissão especial.

Consumação - Finalização.

Júbilo - Alegria, contentamento.

Intenção - Desejo, vontade, propósito.

Transmitir - Comunicar.

Revelar - Descobrir, mostrar.
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Depois  de  40 dias,  José e  Maria
levaram  Jesus  ao  Templo para  O
consagrar ao Senhor.

O  texto  de  Levítico  12:6-8  nos
fala que depois da purificação, o menino
deveria ser apresentado ao Senhor.

Essa  consagração  era  muito
importante pelos seguintes fatores:

1  -  Todo  o  menino primogênito
(1º filho) pertencia ao  Senhor (Gênesis
13:12).

2 -  A lei  ordenava a oferta de 5
siclos  de  prata  do  peso  do  Santuário
(Números 18:16)

3  -  A  mãe  do  menino também
tinha  de  oferecer  em  sacrifício  um
cordeiro de um ano e um pombo ou
rolinha por oferta pelo pecado.

Os  casais  mais  pobres  podiam
ofertar duas rolas ou pombinhas.

José e  Maria como  israelitas
pagaram  esse  preço  e  ofereceram  um
sacrifício de duas pombinhas.

Simeão morava em Jerusalém. Ele
era um homem bom, piedoso e cheio do
Espírito  Santo.  Ele  vivia  esperando  a
vinda  do  Messias.  O  Espírito  Santo
revelou-lhe  que  ele  não  morreria
enquanto não visse o Cristo  prometido
por  Deus. Movido pelo  Espírito Santo,
ele foi ao Templo, naquele dia. Quando
Maria e  José chegaram e ele avistou o
menino, ele percebeu que era o Filho de
Deus. Havia muitas pessoas no Templo,
muitas  viram  o  menino,  mas  não
ligaram.

Mas  Simeão tomou o  menino em
seus braços e agradeceu a Deus dizendo:
“Agora,  Senhor, despedes em paz o teu

servo, segundo a tua palavra, porque os
meus olhos já viram a Tua Salvação, a
qual  preparaste  diante  de  todos  os
povos; luz para revelação aos gentios, e
para a glória do teu povo de Israel.”

Ele  profetizou  a  glória  e  os
sofrimentos de Jesus.

Mas, havia também no Templo, a
profetiza  Ana de  84  anos,  que  ficou
casada  só  7  anos.  Depois  que  ficou
viúva, ela dedicou a sua vida para servir
a  Deus.  Ela  não  saía  do  Templo,  mas
adorava  ao  Senhor noite  e  dia  com
jejuns  e orações.  Ela  também percebia
as  pessoas  e  teve  o  privilégio  de  ver
Jesus.

Ela juntou-se a Simeão no louvor
e  adoração  a  Deus,  agradecendo  a
chegada  do  Redentor  do  mundo.  Ela
ficou tão feliz que não guardou a notícia
só para ela, mas foi contar aos outros o
que  viu  e,  assim,  transmitiu  aos  que
esperavam  o  Salvador prometido,  as
Boas Novas.

Depois  que  Maria e  José
acabaram  de  cumprir  todas  as
exigências da lei de Deus, voltaram com
o  menino para  a  cidade  de  Nazaré,
admirados  com  tudo  o  que  tinha
acontecido e agradecidos pela bênção de
ter o Filho de Deus com eles.

Deus revelou os seus planos para
Simeão e  Ana. Eles estavam esperando
o  Salvador prometido  e  viram  o
cumprimento da promessa de Deus.

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

de todos
os povos:

luz
para

revelação
                                                                                                                                                                   

                                                                             PROJETO CRESCIMENTO 9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

aos gentios
e para
glória
do Teu
povo de
Israel”.
Lucas
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2:30 a 32
40 dias

José
Maria
Jesus

Templo
Senhor
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Menino
2 pombos
Simeão

Jerusalém
Espírito
Santo
Filho
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Deus
Ana

Salvador
Sacerdote

Nazaré
Consumação
do século
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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.

                                                                                                                                                                   
                                                                             PROJETO CRESCIMENTO 9 E 10 ANOS

“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

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.

Quem estava no Templo esperando o Salvador prometido?

ANA - JOSÉ - SIMEÃO

______________  -  ______________      



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

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.

                                                                                                                                                                   
                                                                             PROJETO CRESCIMENTO 9 E 10 ANOS

“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

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.

Quem estava no Templo esperando o Salvador prometido?

ANA - JOSÉ - SIMEÃO

______________  -  ______________      



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O CRESCIMENTO

DE JESUS
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                - Crescendo para Jesus

      
– Jesus  nasceu  em  todos  os  sentidos,  ou  seja,  diante

de  Deus e dos homens.

                       
                               - Ajudar  o  pré-adolescente a  ver  semelhanças entre a sua vida e a 
                                 de  Jesus,  mostrando-lhe  que  Jesus   foi  uma   pessoa   real, que 
                                 cresceu e viveu neste mundo.

                               - Incentivá-lo   a   fazer   a   sua   parte    para   que   ele  tenha   um 
                                       crescimento  saudável   e   feliz:    fisicamente,    intelectualmente,
                                 socialmente e espiritualmente.

                             

           

           Cartaz em formato de livro  -

                                                                                                                                                                   
                                                                          PROJETO CRESCIMENTO 9 E 10 ANOS

- “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 habitado para toda boa
obra.”   II Timóteo 3:15,17
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“Crescia o menino” 

                                           - Mateus 2:19-23; 13:55, 56
            Lucas 2:39, 40, 52; 4:16
            Marcos 6:3

   Abastecer - fornecer, prover.

   Canga - jugo de bois.

   Manusear - manejar, folhear.

   Rabi - instrutor espiritual dos judeus, mestre.

   Torá - a bíblia dos judeus.

   Talmude - um dos livros do Velho Testamento.

                                                        - Quadro de pregas

Faça fichas com os dizeres mais importantes da história e coloque-
os no quadro de pregas.
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JESUS

TORÁ

VELHO TESTAMENTO

DEUS

NAZARÉ

SINAGOGA

RABINO

Jesus escuta a voz terninha
Jesus ama a cada um

Posso ser um missionariozinho
Eu vou crescer, crescer para Jesus
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José,  Maria e  Jesus foram morar
na cidade de  Nazaré, porque Arquelau,
filho do rei Herodes, reinava na Judéia e
José temeu ir para lá. Ele foi prevenido
em sonho para não ir para a Judéia.

“Ele  foi  habitar  em  Nazaré para
que  se  cumprisse  o  que  fora  dito  por
intermédio  dos  profetas:  Ele  será
chamado Nazareno”.

Jesus  cresceu  nessa  cidade.  Ele
passou  a  sua  infância,  adolescência  e
mocidade  em  Nazaré.  Por  isso  eles  o
chamavam: “Jesus de Nazaré”.

Nazaré era  uma  pequena  cidade
da  Galiléia  situada  sobre  um  monte,
num vale  apertado,  à sudoeste  do lago
Tiberíades.  No  vale  existiam  jardins
cercados  de  árvores.  No  centro  havia
uma  fonte  que  abastecia  a  cidade  de
água. Hoje, a cidade tem cerca de 5000
habitantes, cuja maioria professa o culto
grego.

As  casas  eram  feitas  de  pedras
calcárias,  que  se  encontravam  entre
plantações  de  figueiras,  oliveiras  e
ciprestes, ou então eram feitas de barro
amassado.

As  casas  eram  construídas  em
forma quadrangular de apenas um andar.
Havia na casa uma escada externa que
permitia a família subir no terraço sem
passar  por  dentro  da  casa.  As  janelas
eram estreitas.  Junto  da  casa,  ficava  a
oficina de trabalho.

A Bíblia  não  fala  muito  sobre  a
infância de  Jesus.  Ele  viveu  num  lar
simples,  teve  irmãos e  irmãs (Mateus
13: 55, 56). Enfim, Ele foi um  menino
como  vocês.  Ele  brincava  com  as
crianças de sua idade, corria, estudava,
ria, trabalhava.

Os  filhos  judeus  ajudavam  nos
trabalhos  domésticos:  varriam  a  casa,
apanhavam água  no  poço  da  cidade  e
colocavam nos  jarros,  buscavam lenha
para  acender  o  fogo,  iam no  mercado
fazer compras e outras coisas mais.

O mercado  de Nazaré se  parecia
com os nossos. Ele ficava numa praça e
ali  os  comerciantes  vendiam  roupas,
comida e tudo o que o povo precisava.

Junto à casa onde  Jesus morava,
ficava  a  carpintaria  de  José.  Ele  devia
fazer  cangas  e  arados  para  os  bois,
móveis, etc.

Quando Jesus cresceu, aprendeu a
manusear as ferramentas de seu pai. Ele
ficou  conhecido  como  Jesus,  o
carpinteiro (Marcos 6 : 3).

Maria fazia o trabalho doméstico:
moia o trigo, fazia pão, fiava e tecia as
roupas para a sua família.

À  tardinha,  todos  subiam  no
terraço  para  conversar,  cantar  e
desfrutar  da brisa  suave.  Quando  fazia
muito calor, eles dormiam no terraço.

Jesus foi criado de acordo com os
costumes do seu povo.

Os pais  ensinavam os meninos  a
amar  o  livro  de  Deus,  o  Velho
Testamento,  pois,  naquela época, ainda
não  existia  o  Novo  Testamento.  Eles
contavam para os seus filhos as histórias
do povo e o que Deus já tinha feito por
eles.

Jesus deve  ter  frequentado  a
escola  como  qualquer  outro menino.
Sua escola ficava na Sinagoga. Mas era
uma escola só de meninos. As meninas
não iam à escola. Elas ficavam em casa.

As  crianças  se  assentavam  em
círculo, no chão. O rabino ensinava aos
meninos  as  letras  do alfabeto  e  depois
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os  ensinava  a  ler.  O  livro  era  em
formato  de rolo,  em pergaminhos  e  se
chamava Torá. Um  dos seus livros era o
Talmude.

Vamos orar pedindo a  Deus para
crescermos  como  Jesus,  ou  seja,  em
todos  os  sentidos:  intelectual,  físico,
espiritual e social?

Jesus deve ter aprendido a ler e a
escrever,  além  de  memorizar  muitas
passagens  da  Palavra  de  Deus,  porque
assim aprendia muitas histórias do povo
hebreu.

O melhor dia para a família era o
“Dia  de  Sábado”,  também chamado  o
“Dia do  Senhor”.  Ninguém trabalhava,
nem  estudava.  Todos  iam  à  Sinagoga
para adorar ao Senhor.

 Ali o  Rabi lia as escrituras e as
explicava.

Jesus foi  crescendo  um  menino
saudável,  amável, obediente, recebendo
a sua  educação  no  lar,  na  escola e  na
Sinagoga.

A  Bíblia nos  fala  que  Jesus
crescia  em  sabedoria.  Ele  desenvolveu
então,      mental      e    intelectualmente
(Lucas 4:16).

Ele  crescia  em  estatura,
desenvolveu-se fisicamente.

Ele  cresceu  em  graça diante  de
Deus, desenvolveu-se espiritualmente e
diante  dos  homens,  desenvolveu-se
socialmente (Lucas 2:52).

Seu crescimento foi  em todos os
aspectos muito abençoado, preparando-
o para o seu maravilhoso ministério.

Vamos orar pedindo a  Deus para
crescermos  como  Jesus,  ou  seja,  em
todos os sentidos: Intelectual, espiritual
e social.
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Fazer uma casa com saco de
papel.
Colocar  fichas  com  as
perguntas da lição.
Cantar uma música.
Passar  a  casa  entre  as
crianças  e  quando  a  música
parar, a criança que tiver com
a  casa  na  mão,  tira  uma
pergunta  de  dentro  da  casa.
Se  ela  acertar  a  resposta,
ganha  um folheto, para dar a
um  amigo.  E  assim,
sucessivamente.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“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

José
Maria
Jesus
Nazaré

Rei Herodes
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Infância
Lar

Irmãos
Menino
Deus
Escola

Sinagoga
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Torá
Senhor
Bíblia

“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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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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JESUS ENTRE OS

DOUTORES DA LEI
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                - Perdido dentro da igreja

      
– Jesus cresceu  em  todos  os  sentidos,  ou  seja,  diante
de  Deus e dos homens.

                       
                               

                             
                             

                                                                 - Quebra-cabeça
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“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido”. 
Lucas 19:10

- Levar o aluno a amar a Casa de Deus e trabalhar na obra do  
  Senhor.

- Mostrar ao aluno que só “ir” à igreja não salva ninguém.  Mas,  
ele precisa ter um encontro com Jesus.  Muitas  vezes,   estamos
perdidos        espiritualmente,       freqüentando       a       igreja.

Separe a classe em dois grupos.
O primeiro grupo recebe as peças do quebra-
cabeça e monta-o, enquanto o segundo grupo
começa a contar até eles conseguirem montá-
lo.  Depois  do  quebra-cabeça  montado,  eles
falam o versículo. Logo em seguida, é a vez do
segundo  grupo  montar  o  quebra-cabeça  e
repetir o versículo. O grupo vencedor é o que
conseguir montar o quebra-cabeça em menos
tempo.
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“Crescia o menino” 

                                                - Lucas 2:7, 41-52; Mateus 13:55; Hebreus 5 8
           Êxodo 12, 13: 8, 23:17; Deuteronômio 16:16

      Instituída - estabelecida, criada, fundada.
      Redenção - ato ou efeito de remir, resgatar, libertar.
      Presidia - dirigia.
      Exortações - conselhos, advertências.
      Reflexão - ato ou efeito de refletir, meditar.
      Incessantes - contínuas, constantes.
      Acatava - respeitava, seguia, cumpria.
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Cartazes em formato de igreja com
as  palavras  mais  importantes  da
história.

JESUS

JOSÉ

MARIA

NAZARÉ PÁSCOA

TEMPLO SENHOR

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus foi  criado  num  lar
simples na cidade de Nazaré com
seus pais,  José e  Maria,  e  seus
irmãos e  irmãs (Mateus  13:55).
Ele  era  o  mais  velho,  o
primogênito (Lucas 2:7).

Uma vez por semana,  Jesus
e  sua  família  iam  à  Casa  do
Senhor para prestar culto à Deus.
Ali,  eles  aprendiam  acerca  do
grande amor  de  Deus,  cantavam
hinos  de  louvor  e  oravam  ao
Senhor.

Anualmente  era
comemorada  a  Festa  da  Páscoa
na cidade de Jerusalém.

Você  sabe  o  que  é  a
Páscoa? Não é coelhinho e nem
ganhar ovo de chocolate.  Páscoa
significa  “passagem”.  É  uma
festa especial ordenada por Deus.
Foi  instituída  no  Egito  para
comemorar a redenção de Israel,
a saída do povo de Israel do Egito
(Êxodo  12:1,  14,  42).  Esta  festa
era  obrigação  de  todos  os
israelitas       ( Êxodo     23:17; 
Deut. 16:16).

As  crianças  tinham  que
aprender  o  significado  e  o
propósito  dessa  festa  (Êxodo
12:26, 27; 13:8).

A festa começava no dia 14
do mês de Alide, no primeiro mês
à tarde (Abril).

Eles  deviam  matar  um
cordeiro  sem  defeito,  assá-lo
inteiro  e  come-lo  com  pães
asmos  e  ervas  amargas  (Êxodo
12).

A ceia pascal devia ser feita

pelos  membros  de  cada  família.
Se ela fosse pequena, chamavam
alguns  vizinhos,  até  que
houvesse número suficiente para
comer o cordeiro todo.

O cordeiro significa Jesus, o
nosso cordeiro pascal.

A Páscoa ilustra a redenção
por meio de Jesus.

Quando  o  menino judeu
completava  12  anos,  ele  recebia
permissão  para  acompanhar  os
pais  e  a  família  até  Jerusalém,
para participar das cerimônias da
Festa  da  Páscoa.  A idade  de  12
anos  era  uma  idade  muito
importante  e  alegre,  porque  o
menino se tornava “o filho da lei”
e  começava  a  cumprir  as
exigências  relacionadas  com  as
festas, jejuns, etc.

Nesse dia, todo Israel subia
para  Jerusalém e  ficava  uma
semana  participando  das
cerimônias religiosas.

Quando  Jesus alcançou
essa idade, ele foi com seus pais
à  Jerusalém participar  pela
primeira  vez  desta  festa  tão
importante.

Eu  imagino  a  alegria  de
Jesus quando  viu  o  Templo de
Jerusalém.

O  chefe  da  Sinagoga era
quem presidia o culto.

A leitura  das  Escrituras,  as
orações e exortações eram feitas
por  pessoas  designadas  pelo
sacerdote.  As  mulheres
assentavam-se separadas dos 
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Leia a Bíblia e faça oração
B.I.B.L.I.A. é o livro do meu Deus

Perto, Perto de Deus eu quero estar
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Jesus foi  criado  num  lar
simples na cidade de Nazaré com
seus pais,  José e  Maria,  e  seus
irmãos e  irmãs (Mateus  13:55).
Ele  era  o  mais  velho,  o
primogênito (Lucas 2:7).

Uma vez por semana,  Jesus
e  sua  família  iam  à  Casa  do
Senhor para prestar culto à Deus.
Ali,  eles  aprendiam  acerca  do
grande amor  de  Deus,  cantavam
hinos  de  louvor  e  oravam  ao
Senhor.

Anualmente  era
comemorada  a  Festa  da  Páscoa
na cidade de Jerusalém.

Você  sabe  o  que  é  a
Páscoa? Não é coelhinho e nem
ganhar ovo de chocolate.  Páscoa
significa  “passagem”.  É  uma
festa especial ordenada por Deus.
Foi  instituída  no  Egito  para
comemorar a redenção de Israel,
a saída do povo de Israel do Egito
(Êxodo  12:1,  14,  42).  Esta  festa
era  obrigação  de  todos  os
israelitas       ( Êxodo     23:17; 
Deut. 16:16).

As  crianças  tinham  que
aprender  o  significado  e  o
propósito  dessa  festa  (Êxodo
12:26, 27; 13:8).

A festa começava no dia 14
do mês de Alide, no primeiro mês
à tarde (Abril).

Eles  deviam  matar  um
cordeiro  sem  defeito,  assá-lo
inteiro  e  come-lo  com  pães
asmos  e  ervas  amargas  (Êxodo
12).

A ceia pascal devia ser feita

pelos  membros  de  cada  família.
Se ela fosse pequena, chamavam
alguns  vizinhos,  até  que
houvesse número suficiente para
comer o cordeiro todo.

O cordeiro significa Jesus, o
nosso cordeiro pascal.

A Páscoa ilustra a redenção
por meio de Jesus.

Quando  o  menino judeu
completava  12  anos,  ele  recebia
permissão  para  acompanhar  os
pais  e  a  família  até  Jerusalém,
para participar das cerimônias da
Festa  da  Páscoa.  A idade  de  12
anos  era  uma  idade  muito
importante  e  alegre,  porque  o
menino se tornava “o filho da lei”
e  começava  a  cumprir  as
exigências  relacionadas  com  as
festas, jejuns, etc.

Nesse dia, todo Israel subia
para  Jerusalém e  ficava  uma
semana  participando  das
cerimônias religiosas.

Quando  Jesus alcançou
essa idade, ele foi com seus pais
à  Jerusalém participar  pela
primeira  vez  desta  festa  tão
importante.

Eu  imagino  a  alegria  de
Jesus quando  viu  o  Templo de
Jerusalém.

O  chefe  da  Sinagoga era
quem presidia o culto.

A leitura  das  Escrituras,  as
orações e exortações eram feitas
por  pessoas  designadas  pelo
sacerdote.  As  mulheres
assentavam-se separadas dos 
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homens.  Eram  momentos  de
profunda reflexão.

Terminada  a  semana  de
festividades,  iniciou-se  a  viagem
de regresso.

José e  Maria caminhavam
juntos  com  os  seus  vizinhos  e
parentes. As crianças corriam de
um lado para o outro.

Quando Maria sentiu falta de
Jesus,  começou  a  procurá-lO
entre os grupos,  perguntando se
por acaso tinham visto o menino.
Mas,  ninguém  sabia  dar
informações.

Maria e  José estavam
acostumados  com  a
responsabilidade e obediência de
Jesus,  por  isso  estranharam  de
não  tê-lO  encontrado  ali,  junto
com os seus parentes e amigos.

Eles  resolveram,  então,
voltar  o  mais  depressa  possível
para  Jerusalém para  procurar  o
menino.  Eles  procuraram  em
todos os lugares imagináveis: nas
lojas,  nas  ruas,  no  mercado...
Entretanto  não  conseguiram
encontrá-lO.  Para  eles,  Jesus
estava perdido.

Depois  do  terceiro  dia  de
incessantes  buscas,  eles
resolveram  ir  ao  templo.  E  para
alegria  e  surpresa  de  José e
Maria,  encontraram  Jesus
assentado  no  templo,
conversando com os  doutores e
mestres da lei.

Todos  estavam  admirados
com     a     Sua     inteligência
e 

conhecimento  da  Palavra de
Deus, pois Ele respondia todas as
perguntas  com  o  maior
desembaraço e convicção.

Maria foi ao Seu encontro e
disse-lhe :        “Meu              Filho,
por  que você fez  isso conosco?
Seu  pai  e  eu  estávamos  aflitos
procurando-O”

Jesus respondeu-lhe:
“Porque  vocês  estavam  me
procurando?  Vocês  não  sabiam
que  Eu  estaria  na  Casa  de  meu
Pai”?

Seus pais não entenderam a
Sua resposta.  Jesus amava estar
na Casa de Deus. Jesus obedeceu
e  acompanhou  os  seus  pais  de
volta  a  Nazaré.  Mesmo  sabendo
que  era  o  Filho de  Deus,  ele
acatava  as  ordens  de  seus  pais
(Hebreus 5:8).

E  você,  ama  a  Casa de
Deus?

Você  gosta  de  trabalhar  na
obra do Senhor?

Você  vem  à  igreja  para
aprender mais de Deus, de Jesus,
para  orar  e  conversar  com  Ele,
para  cantar  louvores  ao  Seu
nome?

Ou você vem à igreja só por
ir, ou porque é obrigado?

Muitas  vezes,  frequentamos
a  igreja  mas  continuamos
perdidos espiritualmente.

Só  ir  à  igreja  não  salva
ninguém.  Você  precisa  ter  um
encontro com  Jesus.  Faça a sua
decisão.
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- a corrida

Com a metade do papel  cartão,  faça uma pista  de corrida.
Divida  o  papel  ao  meio,  horizontalmente,  com  fita  durex
colorida.  Divida-o  também,  verticalmente,  em quatro partes.
Coloque as figuras de dois pés de cores diferentes presos com
“velcron”.  No final  da pista,  coloque a figura de uma igreja,
também presa com “velcron”.

Separe a sala em dois grupos:
- grupo vermelho
- grupo azul

À medida que os alunos forem respondendo e acertando as
perguntas, andam um quadrado. O grupo que chegar primeiro é
vencedor. 
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“Porque o
Filho do
homem,

veio buscar
e salvar

o perdido”.
Lucas 19:10
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Jesus
Nazaré
José
Maria
Irmãos
Irmãs
Senhor
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Deus
Páscoa

Festa da
Páscoa
12 anos

Jerusalém
Menino
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Templo
Sinagoga

Escrituras
Doutores
Palavra

Pai - Filho
Casa
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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.
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Projeto Ensinamentos
Helenita Borja

9 e 10 Anos

Exército de Salvação



PROJETO ENSINAMENTOS

Plano de Aula  -  Crianças de 9 e 10 Anos

1ª Lição 

Lições de Jesus

História: Conselhos de Jesus

Recurso: Cartazes

Leitura Bíblica: Mt 6:25 - 34, 8:20 

                           Lc  12:6, 7, 22 - 31 

                          Pv 16:33, Sl 104:12, 

                           Ec 2:1 - 14, Dt 22:6,

                          Dt 22:7, Hb 5:13, 14

Versículo: “Buscai,  pois,  em  primeiro

lugar o Seu reino e a Sua justiça, e todas

estas coisas vos serão acrescentadas.” 

Mateus 6:33

2ª Lição 

Aprendendo a Fazer o Bem

História: Zaqueu

Recurso: Fichas de cartolina

Leitura Bíblica: Lucas 19:1 a 10

Versículo “Então Jesus lhes disse: 

                   Hoje houve salvação

                   nesta  casa,  pois que 

                   também  este  é  filho

                   de Abraão.” 

                   Lucas 19:9

3ª Lição 

Apresentando Jesus
aos Outros

História: A mulher samaritana

Recurso: Quadro de pregas

Leitura Bíblica: João 4:3 a 42

Versículo: "Deus é  Espírito: e  

                     importa  que os seus  

                     adoradores O  adorem 
                     em  espírito e  verdade." 

                     João 4:24

4ª Lição 

Aprendendo Com Jesus

História: Nicodemos

Recurso:  Cartaz  em  formato  de

casa

                

Leitura Bíblica: João 3:1 a 18, 

                            João 7:50 e 51

Versículo: “Respondeu  Jesus:  Em 

                    verdade, em  verdade te 
                    digo; Quem  não nascer 

                    da  água e  do  Espírito 

                    não pode entrar no reino 

                    de Deus.”  João 3:5



LIÇÕES 
DE JESUS

ZAQUEU

A MULHER
SAMARITANA

NICODEMOS



O desenvolvimento total de uma pessoa não terá sido alcançado enquanto as suas
necessidades básicas não tiverem sido atingidas.

Físico –     Água, alimento, roupa e assistência.

Social –     Amor e carinho.
    Proteção e segurança.
    Participação e experiência.

Mental –     Estudo e conhecimento.

Espiritual – Conhecer o amor de Deus.
Desenvolver um relacionamento com Jesus, através da
Palavra de Deus e da oração. 

    Ter segurança da Salvação.

Qual o papel do educador para satisfazer as necessidades da criança?

1 – Líder treinado e equipado

2 – Programações lógica e adequada

3 – Uma  liderança  centralizada  em  Jesus  Cristo  e  na  Palavra  de
Deus.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for
velho, não se desviará dele”. Provérbios 22:6.

1 – O que é ensinar?

Ensinar  não  significa  só  repassar  conhecimento  de  conteúdos
prontos,  mas  vivenciar  as  verdades  bíblicas.
Ensinar  não  é  só  apontar,  indicar  e  direcionar,  mas  também é  ir
acompanhar, ir junto.

2 – Quem vai ensinar?

A instrução vem do adulto. São os responsáveis por elas diante de
Deus. As crianças também nos ensinam muito.



3 – A quem ensinar?

A criança. Deuteronômio 6:6 e 7; 31:12

4 – O que ensinar?

Não são vários caminhos. Mas, há um só caminho. “Disse Jesus: Eu
Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por
Mim”. João 14:6.

5 – Como ensinar?

Não  é  ensinar  no  caminho  que  a  criança  quer andar,  mas  é  no
caminho que ela deve andar.
A criança entregue a si mesmo, vem a ser vergonha para o seu pai e a
sua mãe. Andar não é correr, nem ficar parado, mas é caminhar passo
a passo.

6 – Por que ensinar?

Há um efeito positivo.  “E ainda quando for velho,  não se desviará
dele”.

Estamos formando o caráter, a personalidade da criança. E há uma
garantia de continuidade. 

“Na velhice ainda darão fruto e serão cheio de força e vigor”
Salmo 92:14.

Devemos investir na criança. Vale a pena o investimento. O Caminho
existe e é Jesus. A responsabilidade existe é minha e sua. Os efeitos
são compensadores.

“O que ensina esmere-se no fazê-lo” Romanos 12:7.

Não existem regras, nem leis fixas para ensinar, mas deve haver uma
constante revisão.

“O ensino não é só um agente informativo,
mas gera transformação”.



Os Ensinos de Jesus

Aprendendo com os ensinamentos de Jesus.

A criança é um ser humano que necessita do lúdico (prazer) e
do pedagógico (conhecer).

Entender que as crianças são diferentes uma das outras.
Incentivar a aprendizagem por conhecimento,

experiência,  jogos e brincadeiras.
Mostrar a importância do Ensino Bíblico Infantil.



O cuidado de Deus (Físico)
A Mulher Samaritana (Social)

Nicodemos (Intelectual)
Zaqueu (Espiritual)

Métodos que podem ser usados no ensino:

Perguntas e respostas
Exemplo: Jesus fez mais de cem perguntas.

Diálogo: Zaqueu – Lc 1:9-1-10. Nicodemos – João 3:1-15.
Entrevistas com Teólogos e funcionários da prefeitura.

Lições objetivas: A mulher samaritana – João 4:1-42
Expositivo. Exemplo: sermão do monte. Mateus 6

Músicas em hebraico.
Filmes e slides.

Pesquisas.

Jogos de memória, jogo da velha, forca, quebra-cabeça,
dobradura e brincadeira da cadeira.

Jogos, brincadeiras e dinâmicas.
Passeio: campo, parque, floricultura, exposição de animais,

escola teológica e biblioteca.
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LIÇÕES  DE

JESUS
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5a LIÇÃO - LIÇÕES DE JESUS
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                                  .     
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- Mostrar  ao  aluno  que  podemos descansar e confiar em Deus, 
  pois tudo está debaixo do Seu controle.

- Conduzir  o aluno a colocar em primeiro lugar o reino de Deus 
  e a Sua justiça e Ele supre todas as suas necessidades.

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

Fazer uma coroa em papel laminado, 
com os dizeres do versículo

- As preocupações da vida

- Não  fique  preocupado  com  a  sua vida, Deus está no 
  controle.
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Eu te louvo Senhor (Música e letra Helenita Borja)

        
                                 - Desenhar junto com as crianças

              ( Música: “Ciranda, cirandinha” )

    “Corre o lápis bem depressa;

    No papel a desenhar;

    Pois um lindo passarinho

    Eu acabo de riscar.” 

 - 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

                          - Levar um passarinho numa gaiola
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Gravuras  de  pés,  presente,  pássaros,  árvore,  alimento,  água,
roupa, dinheiro, pessoas, médico e relógio.

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.

Como o passarinho sente preso numa gaiola? Será que ele foi
criado para ficar preso? É claro que não. Ele foi criado para voar.
Será que ele passa fome, quando está solto numa floresta ou
campo? Será que ele se preocupa com alimento, com água, ou
com  um  lugar  para  dormir?  Hoje  vamos  aprender  um  dos
ensinamentos de Jesus.

Buscai primeiro o Reino de Deus
Traga suas cargas

Meu barco é pequeno
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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)

              Alimento       Água           Saúde     Roupa

    Vida   +             Alimento

    Saúde (Corpo) + 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)
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Olhe          os                     (Pássaros)

Não semeiam     (Trabalho)

Não colhem    (Receber dinheiro)

Não ajuntam em celeiros    (Não tem poupança)

Não valeis          +          ?

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)

?       +

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)

                 ?
V.29 “Eu contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu,

como qualquer deles.” (V.N)

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

Nem Salomão que era rei        =
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Olhe          os                     (Pássaros)

Não semeiam     (Trabalho)

Não colhem    (Receber dinheiro)

Não ajuntam em celeiros    (Não tem poupança)

Não valeis          +          ?

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)

?       +

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)

                 ?
V.29 “Eu contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu,

como qualquer deles.” (V.N)

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

Nem Salomão que era rei        =
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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)

                                –                    

                        ? +                      –     

V.31 “Portanto, não se preocupem, dizendo: Que vamos comer? Ou que vamos
beber? Ou que vamos vestir? (N.V.I)

                                ?
V.32 “Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai Celeste

sabe que necessitais de todas elas.” (V.N)

                                       sabe de tudo.

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

Busque, vá atrás, encontre. Tome posse.

                       1º                          
 

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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DEUS HOJE AMANHÃ

FÉ.

 

DEUS

JUSTIÇA
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Faça cinco corações: Azul, sujo, vermelho, branco e verde.
Esses corações no contam uma história:

Azul - Que cor é o céu? Azul. Depois deste céu que
nós  vemos,  tem  um  outro  céu,  Um  lugar
maravilhoso. Lá só tem alegria e cânticos. Não
existe doença e choro. A Bíblia nos diz no livro
de Apocalipse que a "Nova Jerusalém" é uma
cidade linda. Esta cidade é toda de ouro e os
fundamentos são de pedras preciosas. As suas
portas são de pérolas, uma pérola para cada
porta. A Nova Jerusalém não necessita de sol
nem lua pois não existe noite. O Senhor Jesus
é  a  nossa  luz.  (João  8:12)  Ele  ilumina  a
cidade.  Mas ninguém poderia  entrar  no céu.
Sabem por que?

Sujo - De que cor é este coraçào? É sujo! O pecado é
sujo.  Quando  nós  brincamos  com  o  barro
ficamos sujos. Nós somos feitos do barro. Nós
somos  pecadores  e  somos  feitos  do  pó  da
terra. Você sabe o que é pecado? (Deixar as
crianças falarem). O pecado não entra no céu.
Rm 3:23. Mas Deus providenciou um meio para
que um dia pudéssemos entrar no "Novo Céu".

Vermelho - De que cor  é  o sangue? Vermelho!  Quem já
machucou e viu sangue? Sabem, houve alguém
que foi machucado numa cruz. Esse alguém foi
o Senhor Jesus que derramou o seu sangue na
cruz, pelos nossos pecados. I Co 15:03 e 04 -
Jo 01:07 
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Faça cinco corações: Azul, sujo, vermelho, branco e verde.
Esses corações no contam uma história:

Azul - Que cor é o céu? Azul. Depois deste céu que
nós  vemos,  tem  um  outro  céu,  Um  lugar
maravilhoso. Lá só tem alegria e cânticos. Não
existe doença e choro. A Bíblia nos diz no livro
de Apocalipse que a "Nova Jerusalém" é uma
cidade linda. Esta cidade é toda de ouro e os
fundamentos são de pedras preciosas. As suas
portas são de pérolas, uma pérola para cada
porta. A Nova Jerusalém não necessita de sol
nem lua pois não existe noite. O Senhor Jesus
é  a  nossa  luz.  (João  8:12)  Ele  ilumina  a
cidade.  Mas ninguém poderia  entrar  no céu.
Sabem por que?

Sujo - De que cor é este coraçào? É sujo! O pecado é
sujo.  Quando  nós  brincamos  com  o  barro
ficamos sujos. Nós somos feitos do barro. Nós
somos  pecadores  e  somos  feitos  do  pó  da
terra. Você sabe o que é pecado? (Deixar as
crianças falarem). O pecado não entra no céu.
Rm 3:23. Mas Deus providenciou um meio para
que um dia pudéssemos entrar no "Novo Céu".

Vermelho - De que cor  é  o sangue? Vermelho!  Quem já
machucou e viu sangue? Sabem, houve alguém
que foi machucado numa cruz. Esse alguém foi
o Senhor Jesus que derramou o seu sangue na
cruz, pelos nossos pecados. I Co 15:03 e 04 -
Jo 01:07 
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Branco - Que cor é a nuvem? Branca! O branco nos fala
de  um coração  limpo da  sujeira  do  pecado.
Quando você aceita o Senhor Jesus como seu
Salvador os seus pecados sào perdoados. Um
coração  sujo  torna-se  branquinho  como  a
nuvem do céu. Como o seu coração? Jo 01:12

Verde - E  este  coração,  qual  é  a  sua  cor?  Verde!
Depois que você aceita o Senhor Jesus como o
seu Salvador você
precisa crescer para Jesus. O verde nos fala da
esperança, das cores das plantas e também do
seu crescimento.  As  plantas  precisam do ar,
do  sol  e  da  água  para  crescerem  e
continuarem fortes e sadias.

Nós precisamos de orar (Falar com Deus), ir à Igreja e ler a
Bíblia  (ou  pedir  alguém  para  ler)  a  Palavra  de  Deus  e
obedecê-la. E também falar de Jesus para nossos familiares
e  amiguinhos.  Desta  forma crescemos e  ficamos sempre
fortes para Jesus. I Co 03:07
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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  9 E 10 ANOS

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



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

APRENDENDO

A FAZER O BEM

                                                                                                                                                                  
                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

6a LIÇÃO - APRENENDO A FAZER O BEM



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                - Corrigindo    o   erro    e     recebendo     a     recompensa.

      
 - Zaqueu   revelou   através  de   seus   atos   que   teve  um
   encontro   com   Jesus.   Ele   devolveu   o   que  não  lhe
   pertencia.

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       - “Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que
                                                   também este é filho de Abraão.” Lucas 19:9.

Cartaz em formato de casa
  

   

                                          

                                                                                                                                                                  
                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

- Mostrar  ao  aluno  que  a  conseqüência  de  um  encontro com 
  Jesus é a mudança de vida.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

- Lucas 19:1 - 10

                                                                                                                                                                  
                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Fichas de cartolina com as palavras mais importantes da história
colocadas dentro de um casa feita em cartolina.

Distribua as fichas entre as crianças. À medida que você for
falando os tópicos da história, a criança levanta a  ficha.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

 

Jesus entrou em  Jericó e estava atravessando a cidade. Ele não pretendia
parar  em  Jericó,  mas  Ele  sabia  que,  naquela  cidade,  havia  um  homem  que
precisava receber a salvação.

Este homem era Zaqueu. Ele já tinha ouvido sobre a fama de Jesus e queria
vê-lO. Aquela, portanto, lhe parecia uma grande oportunidade.
Sabem quem era  Zaqueu?  Ele  era  o  maioral  dos  publicanos.  Ele  era  chefe  da
repartição  de  impostos  e  também  um  homem  muito  rico. A  sua  riqueza  era
proveniente de impostos sobre as plantações de bálsamo que saíam de Jericó.
O povo da cidade não gostava de Zaqueu porque ele cobrava impostos mais caros
do que os estipulados.
Haviam dois obstáculos a serem transpostos por Zaqueu para que Ele pudesse ver
a Jesus.

O primeiro obstáculo era a multidão.

O segundo obstáculo era o seu tamanho. Zaqueu era um homem bem baixinho.

Às vezes, estamos bem intencionados para ver Jesus, mas uma multidão de
coisas  se  colocam  à  nossa  frente  e  nos  impedem  de  vê-lO.  Outras  vezes  são
pequenas coisas como o estudo, os amigos, a TV, os passeios, as brincadeiras que
nos atrapalham a ver Jesus. Nós, muitas vezes, não temos tempo nem para ler a
Bíblia nem para conversar com Deus. Apesar destes dois obstáculos,  Zaqueu não
desistiu. Ele era um homem que tinha habilidade e que não se preocupava com a
sua posição social, ou melhor dizendo, com o que os outros poderiam pensar dele. 
Zaqueu teve uma idéia genial. Sabem o que ele fez?

Primeiro, ele correu na frente.

Depois,  ele  subiu  numa  árvore,  num sicômoro  (o  sicômoro  era  uma espécie  de
figueira  que media entre 8 e 15  metros  de altura).  Agora,  daquela posição,  ele
poderia ver Jesus passar.

Sabem o que Jesus fez quando passou debaixo da árvore?

1)  PAROU debaixo da árvore. Jesus sempre pára quando vê um coração ansioso
querendo conhecê-lO.

2) OLHOU para cima. Jesus olhou para Zaqueu. Como Jesus olhou para Zaqueu,
Ele olha para nós. Ele conhece todos os nossos problemas e ansiedades.

                                                                                                                                                                  
                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

3)  CHAMOU Zaqueu pelo  seu  nome.  Jesus sabia  o  nome de  Zaqueu.  Jesus
restaurou-lhe a identidade quando o chamou pelo nome. Da mesma maneira que
Jesus  fez  com  Zaqueu,  chamando-lhe  pelo  seu  nome,  Ele  faz  conosco.  Jesus
conhece o nome de cada um de nós. Ele não vê apenas a multidão; Ele nos vê como
pessoas muito amadas.

4)  CONVERSOU com Zaqueu dando-lhe  uma ordem:  “Desce  depressa”.  Jesus
também quer conversar  conosco.  Muitas vezes  Ele nos manda descer para que
acordemos e deixemos de lado a nossa vida acomodada.

5)  OFERECEU a  Sua companhia:  “Hoje me convém ficar  em sua  casa.” Jesus
quer entrar em nossa casa. Não podemos deixar para amanhã. Ele quer entrar em
nossa vida hoje.

Sabem o que Zaqueu fez?

1) Ele desceu da árvore a toda pressa. 
E você, desça você também dos seus preconceitos e chegue até a Jesus!

2) Ele recebeu Jesus com alegria.
Como você tem recebido Jesus? Com alegria ou com tristeza?
Mas, o que aconteceu com a multidão?
Houve  desaprovação  geral.  O  povo  murmurou e  resmungou  porque  Jesus ia
hospedar-se com um homem pecador.
Muitas vezes, os que se dizem “santos” na igreja são os que mais implicam e os que
mais murmuram. Zaqueu e Jesus não se importaram com os comentários.
O Senhor   Jesus   foi para a casa de Zaqueu e comeu com ele. Zaqueu teve comunhão
com Jesus. Ele ficou tão feliz com a visita de Jesus que tomou uma posição:

1) Ele se levantou. Saiu da comodidade.
2) Ele tomou uma decisão na sua vida.

a) Ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres.
b) Ele resolveu restituir quatro vezes mais o que tinha roubado das pessoas.

O  comportamento  de  Zaqueu  foi  mudado.  Ele  foi  tocado  na  bolsa,  no
dinheiro. Ele queria a verdadeira riqueza, que é o Senhor Jesus.
Deus não nos aceita só pela metade. Não podemos ficar com um “pé no mundo” e
outro com Jesus.  Ele quer toda a nossa vida. 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.  Agora  Zaqueu queria  uma vida
nova. A conclusão de Jesus foi: “Hoje houve salvação nesta casa, pois que também
este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.”
Jesus não veio apenas para buscar e salvar Zaqueu, que era um homem pecador,
mas 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.
O resultado de um encontro com Jesus é uma mudança de vida.
Aceite Jesus Cristo como seu salvador e tenha uma vida abundante.
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                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Faça uma árvore de papel marrom e verde e as folhas com papel
colorsete  verde.  Escreva  as  perguntas  da  lição  atrás  de  cada
folha.  À  medida  que  os  alunos  responderem  corretamente,
devem colar as folhas na árvore.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus
Zaqueu

publicano
rico

Jericó
multidão
tamanho
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correu
árvore
parou
olhou

chamou
nome

conversou
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ofereceu
hoje

desceu
casa

recebeu
murmurou
levantou
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decisão
metade

4 X mais
salvação
"Então
Jesus
lhes
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disse:
Hoje

houve
salvação

nesta
casa,
pois 
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

que
também
este é

filho de
Abraão."
Lucas
19:9
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que
também
este é

filho de
Abraão."
Lucas
19:9
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MOLDE PARA O VERSÍCULO

                                                                                                                                                                  
                                                                                      ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

                                                                                                                   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  9 E 10 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.



                                                                                                                   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  9 E 10 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.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

APRESENTANDO

JESUS AOS

OUTROS

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

7a LIÇÃO - APRESENTANDO JESUS AOS OUTROS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                - Conhecendo   Jesus   e   apresentando-O     aos      outros.

      
 - A mulher   samaritana   teve   um  encontro  com  Jesus  e
   sentiu  a  necessidade  de contar às outras pessoas sobre o

   Salvador Jesus.

                       
                               
                                  .     

                                      

                                       - "Deus  é Espírito:  e  importa  que  os seus  adoradores  O adorem

                                                            em espírito e verdade" João 4:24.

Dobradura em formato de jarro
  

   

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

- Leve   o   aluno   a   ter   uma   experiência    com    Jesus    e  
  conseqüentemente, ter uma mudança de vida.

- Desperte  o  aluno  no sentido de fazê-lo refletir sobre o que ele
  tem  feito  para  que  Jesus  se   torne   conhecido   pelas  outras 

  pessoas.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

- João 4 : 3 - 42

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Quadro de pregas em formato de poço
Fichas com as palavras mais importantes da lição

Samaria

Jesus

Deus

Sa
lva

çã
o

Viv
a

Dom

Font
e



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus foi para a Galiléia e sentiu
necessidade de atravessar a província
de  Samaria.  Jesus  já  sabia  que
alguém precisava  dEle  e  Ele  sempre
vai atrás de quem necessita . (Mostrar
a palavra Jesus).
Jesus  chegou à  cidade  de  Sicar,  que
ficava perto das terras que Jacó havia
dado ao seu filho José.

Ele  estava  cansado,  com fome.
Já  era  mais  ou  menos  meio-dia  e
Jesus  parou  para  descansar.  Sabem
onde? Junto a um poço,  na fonte de
Jacó.

Os  discípulos tinham  ido  à
cidade  para  comprar  alimento.  Eles
deixaram  Jesus,  o  Pão  Vivo,  para
comprar  o  pão  material.  (Mostrar  a
palavra Alimento).

Logo  veio  uma  mulher
samaritana para tirar água do poço.
E Jesus lhe pediu: “Dá-me de beber?”
(Mostrar  a  frase  Dá-me de beber).A
mulher  ficou  admirada  e  disse:
“Como sendo o senhor judeu, pede de
beber  a  mim,  que  sou  mulher
samaritana?”
Podemos  dizer  que,  nesse  momento,
Jesus  rompeu  dois  obstáculos:
(Mostrar a palavra obstáculo)
1  -  Conversou  com  uma  mulher
(Mostrar a palavra mulher).
Antigamente  a  mulher  não  tinha
valor e Jesus deu-lhe o valor devido.
Ele conversou com uma mulher.
2  -  Ignorou  uma  briga  antiga
(Mostrar  a  palavra  briga)  entre  os
judeus  e  samaritanos.   Jesus  não  se
importou com isso.

No decorrer da conversa, Jesus
dá à mulher uma linda lição que serve
para  nós.  Jesus  ensinou  para  ela  a
importância  da  verdadeira  vida  e  o
que é ter uma vida abundante ou uma
vida plena. (Mostrar as palavras vida
plena).
1-  Jesus  disse:  Se  você  conhecesse  o
dom  de  Deus(  dádiva,  presente).  O
presente Ele nos dá, é de graça. Não
precisamos  pagá-lo.  Não  precisamos
fazer  nada.  É  só  recebê-lO.  E  você
sabe qual é o presente que Deus nos
dá? É o próprio Jesus! Ele é o dom de
Deus.
2  -  Jesus  também  disse:  Se  você
conhecesse quem lhe pede: “Dá-me de
beber, você lhe pediria e Ele lhe daria
Água Viva.” “Quem pede, recebe”.

Mas  a  mulher  samaritana  não
entendeu nada!!!
E ela disse: “Como o Senhor vai tirar
água,  sendo  que eu não estou  vendo
nem jarro, nem vasilha para tirá-la?
O  poço  é  bem  fundo!  Será  que  o
senhor  é  maior  do  que  o  nosso  pai
Jacó  que  nos  deu o  poço  onde  ele  e
seus filhos e o gado beberam água?”
Ela conhecia bem a história!
Mas Jesus afirmou-lhe: “Quem beber
desta  água  tornará  a  ter  sede,  mas
quem beber da água que Eu lhe der
nunca mais terá sede.” Pelo contrário:
a  água  que  Eu  lhe  der  será  dentro
dele  não  um poço,  que  você  precisa
cavar para conseguir água, mas uma
fonte (Mostrar  a  palavra  fonte)  que
jorra  naturalmente,   de   forma
abundante, 

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

sem esforço  do  homem,  para  a  vida
eterna. Jesus ofereceu-lhe a Água  da
Vida  que não se  esgota  nunca  e  se
revelou à mulher samaritana como a
Água Viva.

E  a  mulher  disse:  “Então
Senhor,  dá-me  dessa  água,  porque
sendo  assim,  eu  não  vou  ter  mais
sede e não vou precisar vir aqui no
poço todos os dias para buscá-la.”
A mulher samaritana continuou não
entendendo  nada!  Quantas  vezes
somos  assim.  O  Senhor  nos  fala
através  da  Sua  palavra  e  nós  não
entendemos.
Vagarosamente, Jesus foi mostrando
à mulher que ele estava interessado
na sua vida espiritual  e não apenas
na água do poço, que ela poderia lhe
dar naquele momento. 

Ele  penetrou  na  sua  vida
íntima, particular, perguntando pelo
seu  marido.  Ela  era  uma  mulher
pecadora,  de  vida  irregular.  Mas
Jesus  não  teve  preconceitos  em
conversar com ela. 

A  partir  daí,  a  mulher
percebeu  que  Jesus  não  era  um
homem comum; mas um Profeta que
sabia não só de toda a sua vida como
de questões relacionadas à forma de
adoração à Deus.

Mais tarde, Jesus se revelou à
mulher como o Messias, o Cristo. 

A mulher samaritana ficou tão
alegre com esta notícia, que deixou o
cântaro,  o  jarro  e  foi  até  a  cidade
anunciar a boa nova. Ela chamou as
pessoas  para  irem  até  ao  poço  e
verem o Senhor Jesus.

Ela foi buscar outros que ainda
permaneciam  em  estado  de
desesperança  e  culpa.  Ela  sentiu  a
necessidade  de  compartilhar  a
novidade com as outras pessoas.

É  interessante  percebermos
que poucos minutos de conversa com
Jesus  transformaram  toda  a  sua
vida.
Sabem,  a  mulher  samaritana  foi  a
primeira missionária da sua cidade.
Ela levou as Boas Novas da salvação
(Mostrar a palavra salvação) para o
seu povo e muitos creram em  Jesus
pelo seu testemunho.

Então,  os  samaritanos
convidaram  Jesus  para  ficar  em
Sicar. Jesus atendeu o convite e ficou
mais  dois dias naquela cidade onde
muitos outros creram n’Ele.
E  você,  já  recebeu  esse  presente
maravilhoso que Deus lhe deu que é
a  salvação?  (Mostrar  a  palavra
salvação).  Peça e receba de graça a
Agua  Viva  (Mostrar  a  palavra  e
fazer a leitura de João 7 : 37, 38) e o
Dom de Deus.
Jesus  dá  vida  abundante;  não  uma
vida cheia de altos e baixos, onde um
dia é triste  e  o outro é alegre,  mas
sim,  uma  vida  plena,  repleta  de
alegrias.  Aceite  o  presente  que  é
Jesus (Mostrar a palavra Jesus).

E  você,  que  já  recebeu  Jesus
Cristo  como  Salvador,  torne-se  um
missionário  ou  missionária  como  a
mulher  samaritana.  Conte  aos  seus
amigos  o que Jesus pode fazer.  Ele
perdoa os pecados e lhe dá uma nova
vida, a Vida Eterna.

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS
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BOLA DE PAPEL
(Papel amassado com as perguntas da lição)

A CORRIDA DA ÁGUA

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

MATERIAL:  2 baldes com água,  2 canecas do mesmo tamanho,  2
garrafas vazias.

Dividir  as  crianças  em 2 grupos. Os  grupos  deverão estar em
fila. Fazer  uma  marca no chão. Colocar  o balde com água, e a
caneca  na frente  de cada fila. Dado o sinal, cada  elemento do
grupo  deve encher a caneca, correr até o fim do salão e encher
a garrafa  com água. Ele volta  e dá a caneca para o próximo da
fila  enchê-la  novamente, ir  até o  final  do  salão  e  encher  a
garrafa. O grupo que encher primeiro a garrafa é o vencedor.

Exemplo:

1 - Faça a pergunta à pessoa à sua direita.
2 - Faça a pergunta à pessoa que está atrás de você.
3 - Faça a pergunta para a pessoa que está na sua frente.
4 - Quem vai responder esta pergunta é você mesma.

Em cada rodada é um papel amassado diferente com a pergunta
da lição e a instrução. E assim sucessivamente.

A mulher samaritana foi correndo até a cidade para contar às pessoas
acerca de Jesus.
Vamos imaginar que a mulher samaritana seja esse papel amassado
que vai passando de mão em mão enquanto cantamos uma música.
Quando  a  música  parar,  a  pessoa  que  estiver  com  o  papel  vai
desembrulhá-lo, ler a pergunta e seguir as instruções.
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Jesus
Samaria

discípulos
alimento

dá-me
de beber

obstáculos
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mulher
briga
vida
plena

dom de
Deus

receba
                                                                                                                                                                  

                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS
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Água Viva
fonte

salvação
"Deus é

Espírito: e
importa

que
                                                                                                                                                                  

                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS
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os seus
adoradores
adorem em
espírito e
verdade."

João
4:24

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS
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MOLDE PARA O VERSÍCULO

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

  1 – VERSÍCULO -  

    

  

 
   

2 – EXERCÍCIO -  

   3 - CONCURSO

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

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

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

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

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

“Deus  é  ______________:  e  _________________  que  os  _______________

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

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 )

(   ) Jacó

(   ) Profeta

(   ) Samaria

(   ) Fonte

(   ) Água
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APRENDENDO

COM JESUS

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

8a LIÇÃO - APRENDENDO COM JESUS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                - Como nascer de novo?

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

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

  

   

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

- Leve  o aluno a ter um encontro com Jesus, recebendo-O como
  Salvador e Senhor da sua vida.

- Mostre  ao aluno que  podemos  crescer espiritualmente através 
  da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com o Senhor.

- “Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo; Quem não 
  nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus”  
  João 3:5.

Casas de cartolina com as palavras do versículo

Distribua  as  casas  entre  as  crianças.  Leia  o  versículo
diretamente na Bíblia. Deixe as crianças colocarem os versículos
na ordem certa.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                            - João 3:1 - 18; 7:50, 51

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Casa feita em cartolina com as palavras mais
importantes escritas no telhado.



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O nome Nicodemos significa vitorioso
sobre  o  povo.  Ele,  além  de  ser  um
fariseu, observador meticuloso da lei,
era  um dos  principais  do  Sinédrio  -
Supremo Tribunal dos Judeus.

Nicodemos ficou admirado com
os milagres que  Jesus estava fazendo
e  por  isso  o  procurou  para  uma
entrevista. Ele foi à casa de Jesus ao
anoitecer ( talvez, ou para escapar da
observação dos seus companheiros ou
por ser esta a hora mais conveniente).
Jesus ficou feliz em recebê-lo.

Nicodemos,  sabendo  que  Jesus

era  um  Mestre,  disse-lhe:  “Rabi,
sabemos que és Mestre vindo da parte
de Deus; porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes, se Deus não
estiver  com  ele.”  (Ele  usou  o  verbo
saber  na  primeira  pessoa  do  plural
dando-nos a idéia de que não só ele,
mas  que  todos  os  outros  fariseus
acreditavam ser Jesus um Mestre.)

Jesus  respondeu-lhe:  “Em
verdade,  em verdade  te  digo  que  se
alguém não  nascer de novo, não pode
ver o Reino de   Deus  .”

Nicodemos  não  entendeu  e
exclamou: “Nascer de novo? Que quer
o  Senhor  dizer?  Como  pode  um
homem velho voltar para o ventre da
mãe e nascer outra vez? ”

Jesus respondeu-lhe  pela
segunda  vez:  “Em  verdade,  em
verdade te digo: Quem não nascer da
água e do Espírito não pode entrar no
Reino de Deus.”

Algumas  pessoas  apesar  de
terem         nascido            de        novo,

de  terem  se  encontrado  com  Jesus,

permaneceram  do  lado  de  fora,
apenas olhando o Reino de Deus. Para
entrarmos  no  Reino  de   Deus  ,  nos  é
necessário  nascer da  água (palavra -
Jesus) e do Espírito.

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

reconhecia  Jesus como Mestre e não
como  Salvador  e,  portanto,  Jesus

tornou  a  dizer-lhe:  “Importa-vos
nascer  de  novo.”  Jesus  usou o  verbo
no  plural  declarando  que  todos
necessitavam  nascer  de  novo para
entrar  no  Reino  dos  céus.  Mas
Nicodemos ainda não tinha entendido
a essência do novo nascimento. Então
Jesus fez  uma  comparação  entre  o
vento e  o  Espírito,  dizendo:  “Você
sabe que o vento existe  porque pode
senti-lo e ouvi-lo; entretanto, você não
vê o vento e nem sabe de onde ele vem
e nem para onde ele vai. Aquele que é
nascido  do  Espírito age  da  mesma
maneira.”

O  novo  nascimento  é  um
milagre  espiritual  que  acontece  na
vida da pessoa que aceita  Jesus como
Salvador e Senhor da sua vida.

A Bíblia diz que os que nascem
da  carne  são  sempre  carne.  Não
adianta  querer  impôr  várias  regras
para separar os nascidos de novo dos
não  nascidos,  como:  Isso  eu  não
posso, isso eu posso. Por exemplo: não
vou  mais  jogar  futebol,  ou  não  vou
mais  ver  televisão,  ou  não  vou  mais
fumar,
nem tirar as coisas dos outros, etc.

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quem nasce  exclusivamente  da
carne  não  pode  aperfeiçoar  o  seu
comportamento.  Só  com  Jesus,
através  do  novo  nascimento,  pode
realizar o milagre de mudar a vida de
uma pessoa. O nascer do Espírito é o
desaparecimento  do velho  homem; a
transformação realizada pelo Espírito
no seu interior. É Jesus habitando na
sua vida. 

É  a  união  com  Jesus  pela   fé.
Nicodemos foi embora para a sua casa
pensando naquilo que Jesus lhe havia
ensinado.
E você, já nasceu de novo?
Deus o ama de tal forma que mandou
Jesus Cristo  morrer  na  cruz  pelos
seus  pecados.  Arrependa-se  e  aceite-
O, agora, como Salvador  e Senhor da
sua vida.

JOGO DA VELHA

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Nicodemos tinha algumas dúvidas e foi até a casa de Jesus
para saber as respostas das suas indagações. Vamos ver se
conseguimos esclarecer algumas dúvidas?

Risque  no  quadro-negro  a  base  do  jogo.  Elabore  algumas
perguntas referentes à lição. Divida a sala em dois grupos.
Cada grupo terá uma marca ( X e O). A resposta certa dará ao
aluno o direito de riscar a sua marca no lugar de sua escolha.
O grupo que conseguir completar uma horizontal, vertical ou
diagonal é o vencedor. O grupo que não souber a resposta
passa a sua vez de responder para o outro grupo.
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Nicodemos
fariseu
Jesus
Nascer
de novo

Deus
Espírito
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

água
entrar

olhando
palavra
vento

Salvador
“Respondeu
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Jesus:
Em verdade,
em verdade,

te digo;
quem não
nascer da  
água e do
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Espírito
não pode
entrar no
reino de
Deus.”
João
3:5.
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                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MOLDE PARA O VERSÍCULO

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MOLDE PARA O VERSÍCULO

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS



Noite – Jesus    ver –
verdade  Fariseu –

Deus  nascer –
Alguém  

Novo-nascimento

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

 

  

     

   2 – EXERCÍCIO -

   3 - CONCURSO

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

                                                                                                                                                                  
                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

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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- Bíblia de referência Thompson
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Editora vida Nova e Editora Mundo Cristão

- João - O Evangelho do filho de Deus /Myer Pearlman
Casa Publicadora das Assembléias de Deus

- Dicionário da Bíblia / John D. Davis
Casa Publicadora Batista

- Revistas Luz do Evangelho
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- Revista Aprendendo
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- Revista Amigos de Jesus
Casa Publicadora das Assembléias de Deus

- Revistas "A Bíblia para Crianças"/ Helenita Borja
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Projeto Saúde
Programa de Educação Cristã

Helenita Borja

Exército de Salvação



Projeto Saúde
Helenita Borja

9 e 10 Anos

Exército de Salvação



Plano de Aula  -  Crianças de 9 e 10 Anos

1ª Lição 

O Cego de Jericó

História: A cura de Bartimeu

Recurso: Acionetes em cartolina

Leitura Bíblica: Marcos 10:46-52; 

                            Lucas 18:35-43

Versículo:  “Então  disse  Jesus:
Recupera  a  tua  vista;  a  tua  fé  te

salvou.  Imediatamente  tornou  a
ver, seguia-O glorificando a Deus.”

Lucas 18:42-43

2ª Lição 

A Filha de Jairo

História: A cura da filha de Jairo

Recurso: Teatro de sombra

Leitura Bíblica: Marcos 5:21-43; 

                            Mateus 9:18-26; 
                            Lucas 8:40-56

Versículo : “Mas Jesus lhe  disse: 
 Não temas, crê somente  e ela será

salva.” Lucas 8:50

3ª Lição 

O Paralítico de Cafarnaum

História: A cura de um paralítico

Recurso: Acionetes

Leitura Bíblica: Mateus 9:2-8; 
                            Marcos 2:1-12; 

                            Lucas 5:17-26

Versículo: “Todos  ficaram  

atônitos, davam glória a Deus e 
possuídos de temor,  diziam: Hoje

vimos  prodígios.” Lucas 5:26

4ª Lição 

Os Dez Leprosos

História: A cura dos dez leprosos

Recurso: Solas  de sapato  em 
                cartolina

                
Leitura Bíblica: Lucas 17:11-19

Versículo: “Um dos dez, vendo que

fora curado, voltou,  dando glória a
Deus em alta  voz,  e  prostrou-se

com  o rosto em terra aos pés de
Jesus,  agradecendo-Lhe.”

Lucas 17:15, 16



O PARALÍTICO DE
CAFARNAUM

OS 10 LEPROSOS

O CEGO DE
JERICÓ

A FILHA DE JAIRO



As curas de Jesus

Saúde espiritual

A criança recebe a cura física e a cura espiritual 
pela fé em Jesus.

Mostrar que Deus preserva os santos nas enfermidades.
Salmos 91:37

Reconhecer que Jesus se compadece dos enfermos.
Mateus 8:16 e 17

Louvar a Deus pela cura física e espiritual.
Salmos 103:1-5



A cura da filha de Jairo.
A cura do cego Bartimeu.

A cura do paralítico.
A cura dos 10 leprosos.

Jogos e brincadeiras, dinâmicas, dobraduras. Escrever carta
para os amiguinhos que estão doentes; telefonar; visitar.

Atingir todas as crianças, não fazendo acepções de pessoas.

Jesus  curou  a  filha  de  Jairo,  um  homem  muito  importante,
influente na cidade de Cafarnaum. Jesus veio salvar as pessoas ricas,
importantes e intelectuais, atingindo a área intelectual.

Jesus  curou  o  cego  Bartimeu,  pobre,  mendigo,  deficiente  e
rejeitado. Jesus atingiu a área física, curando o cego.

Jesus  também  curou  um  paralítico  que  foi  levado  por  seus
quatro  amigos,  atingiu  a  área  social.  Aquele  paralítico  conhecia
pessoas que se importavam com ele.

Jesus curou os 10 leprosos de uma só vez, mostrando que para
Ele a quantidade não é problema. Todos os leprosos receberam a cura
física,  mas só um voltou para agradecer  a Jesus e recebeu a cura
espiritual. A ação benéfica de Jesus não faz acepção de pessoas, não
importa o nível social, nem a nacionalidade, nem a quantidade, mas
Ele veio para salvar, curar e libertar todo o mundo. Vamos fazer um
paralelo da saúde física e espiritual.



Estudo adaptado de uma palestra do Doutor Célio Galante.
Saúde Espiritual

As enfermidades vêm quando nos afastamos do Senhor, e são enviadas por
Deus por causa da desobediência. Deuteronômio 28:21, 22, 27, 28, 35, 59, 60
e 61.
A enfermidade ilustra o pecado. Exemplo: O filho de Davi com Bate-Seba. II
Samuel 12:15; Herodes, Atos 12:23, Jó 2:6 e 7.
Deus preserva os santos nas enfermidades. Salmo 91:3-7.
“Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades.”Isaías 53:4.
Vamos fazer um exame espiritual com o médico dos médicos para a nossa
saúde espiritual.
“Os são não precisam de médico e sim os doentes”. Marcos 2:17.
“Está alguém doente (...)” Tiago 5:14 e 15.

1 – O  primeiro  passo   que   devemos   dar  quando  estamos  doentes  é  
       procurar um médico.  Exemplo: Davi fez um exame de sua vida com o 
       Médico dos médicos. Salmo 139.
       Você está preparado para fazer um exame hoje?
       O que o médico faz com o paciente?

2 –  Somos o paciente.
       O próprio nomeindica, temos que ser pacientes, saber esperar a hora  
       de Deus agir.

3 –  Diálogo – O médico  conversa  com  o  paciente  para  saber o que ele 
       está sentindo.
       Quando o médico começa  a  conversar  com  você, ele  descobre  as  
       suas  aflições, ansiedades,  medo,  insegurança.  Deus também sabe.  
       Conte   para  Ele.  Filipenses 4 : 6. Não  devemos  esconder  nada   do 
       médico, pode atrapalhar o diagnóstico.
       Quando  chegamos à  presença de Deus, devemos contar tudo para o  
       Senhor.  Confessar os  nossos  erros  e  faltas.  Abrir  nosso coração.  
       Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos.
       O medico pergunta se você esta com apetite.
       Qual   é   o   apetite   do  cristão? Como   medir   o   seu   apetite?  Ter  
       vontade  de  ler,  estudar  e  meditar  na Palavra de Deus. Se você não 
       ler, vai  ficar  fraco, inapetente, anêmico. Não torne um obreiro  fraco, 
       inoperante.  Se  você  quer  ter  saúde, alimente-se com  a  Palavra de   
       Deus. Salmo 119:2.

4 –  O médico  verifica  a  temperatura  para  ver  se  o  paciente  está com 
       febre. A temperatura tem que ser normal, nem baixa ou alta.
       Precisamos verificar  a  temperatura espiritual. A temperatura é o seu  



       amor  para com  Cristo. Como  medir  o  seu amor? João 14:15. Como  
       está  a  sua  temperatura  espiritual?  Um  dia  com  febre  muito  alta,  
       acusa uma infecção (pecado). Outro dia com baixa temperatura, você 
       está   desanimado.   A   sua   temperatura   tem   que   estar  normal  e 
       equilibrada.

5 –  O médico verifica  o  pulso se está normal, regular ou acelerado. Qual  
       o  pulso do  cristão? É a sua vida, o seu andar com Cristo. A sua vida 
       é desequilibrada? Quanto tudo vai bem, você fica feliz e alegre.  
       Quando  tem  qualquer  problema você fica desanimado. Como esta a 
       sua  pulsação? Normal,  regular?  Você louva ao Senhor em qualquer  
       circunstância da sua vida? Salmo 103:1-3.

6 – O médico manda fazer os exames para ver o que você tem. Examine a  
       sua vida interior, peça perdão pelos seus pecados. 

7 –  Depois  dos exames prontos o medico faz o diagnóstico e transcreve 
       o tratamento.

a) Alimentação sadia para ter uma vida saudável. Evite tudo que faz  
    mal como alimentos gordurosos, etc. Na vida espiritual alimente- 
    se com a Palavra de Deus. Evite tudo que faz mal para sua saúde 
    espiritual.  Exemplos:  companhias,  programas  de  TV,  literatura 
    que não edifica.

b) Vida disciplinada – Descanso, dormir cedo, alimentar nas horas  
    certas,  lazer,  passeio,  trabalho. “Alegria  do  Senhor  é  a  nossa 
    força.”  Vida   espiritual  disciplinada  –  Ter  seu  momento  a  sós  
    com Deus para ler a Bíblia, meditar, orar, ter comunhão com os  
    irmãos. Hebreus 12:10-13.

c) Exercício físico – Ginástica e caminhada. O nosso exercício diário 
    é a nossa comunhão com Deus. I Timóteo 4:7; II Timóteo 4:7;
    Isaías 40:31.

d) O  médico  aplica  o remédio de acordo com o a sua enfermidade.
        “O  sangue  de  Jesus  nos  purifica de todo o pecado.” I João 1:7.

    “O  coração  alegre  é  bom  remédio,  mas  o  espírito  abatido faz 
    secar os ossos.” Provérbios 17:22.

        Tenha uma saúde perfeita pela fé. Atos 3:16.
        O médico despede do paciente.

    O  Médico  dos  médicos  despede  com  votos  de prosperidade e  
    saúde. III João 2.
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9a LIÇÃO - O CEGO DE JERICÓ
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Dê sugestões ao aluno para que agradeça a Deus o dom da   visão
e incentive-o a usar os olhos para estudar a Bíblia e   obedecer aos
ensinamentos de Jesus.

 “Então disse Jesus: Recupera a tua vista; a tua fé te salvou.
Imediatamente tornou a ver,  seguia-O glorificando a Deus.”

Lucas 18:42-43

Faça os visuais em cartolina com formato da bengala do cego
Bartimeu. Depois escreva o versículo.

- Curando a cegueira física e a cegueira espiritual.

- Jesus   curou   Bartimeu   da   cegueira   física  e  
  da cegueira espiritual.
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“O poder de Deus”

Helenita Borja

    O cego não pode ver;               Mas Jesus pode curar;        Jesus quer a todos ajudar;
    O mudo não pode falar;             Ele faz o cego ver;        Só Ele pode curar;
    O surdo não pode ouvir;            O mudo conversar;        Das doenças libertar;

Nem o paralítico andar.             O surdo escutar;        Dos pecados perdoar;
               E o coxo andar.         E a vida eterna dar.

                                                       

                                    -  O sentido do tato
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Vocês sabem o que é uma pessoa cega? Há médicos e enfermeiras que
podem ajudar as pessoas que são cegas. Às vezes eles são curados, às
vezes não. Há pessoas que usam óculos, porque não enxergam bem.
As pessoas cegas também podem trabalhar. Elas também podem ler e
estudar. Podem tocar algum instrumento e às vezes andam sozinhas
nas ruas com o auxílio de uma bengala. Elas usam os seus dedos em
lugar dos olhos para ler. (Arranjar alguma coisa escrita em Braile para
mostrar.)

    -  Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43

Numa  sacola,  colocar  vários  objetos,
como por exemplo: pente, lápis, moeda,
chave,  carretel,  brinco,  chaveiro,  etc.
Ponha  coisas  pequenas.  Deixe  um  de
cada  grupo  apalpar  para  ver  o  que
sentiu.  O  grupo  que  citar  o  nome  de
mais objetos é o vencedor.
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Acionetes em cartolina
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Modo de fazer - Recortar os personagens em cartolina e prender
os membros do corpo com grampos.

JESUS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

ACIONETE EM CARTOLINA

                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

DISCÍPULO
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ACIONETE EM CARTOLINA

                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

CEGO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

v.  46 - Jesus e os discípulos foram para Jericó.  Uma multidão seguia Jesus.
Havia um cego de nome de Bartimeu, mendigo, que estava  assentado à beira do
caminho. No sentido espiritual, Bartimeu era cego e pobre. Ele estava à beira do
caminho, e não estava no caminho que é Jesus.  Jesus diz em João 14:06 “Eu Sou
o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim." Como Ele
há muitos que também são cegos espirituais e estão fora do caminho.

v. 47 - Os ouvidos de Bartimeu estavam atentos. Ele ouviu o tropel da multidão
(Lucas 18:36) e perguntou o que era. Ele teve curiosidade em saber o porquê de
tanta gente. Eles falaram que era Jesus. Bartimeu já deveria ter ouvido a fama de
Jesus  e  o  que  Ele  realizava.  Então  clamou:  -  “Jesus,  Filho  de  Davi,  tem
misericórdia de mim”. Nós só clamamos quando temos necessidades, e Bartimeu
tinha uma necessidade. Ele era cego e queria ver.

v. 48 - Muitas pessoas o repreendiam para que ele se calasse. Quando clamamos
ao Pai, muitas vezes somos repreendidos por algumas pessoas: “Você está ficando
fanático!” Mas Bartimeu queria de fato, ver, não se importou com a repreensão
dos outros e gritou mais alto.

v. 49 - Sabem o que Jesus fez? Ele parou. Jesus sempre ouve quando clamamos.
Jesus não só parou, mas deu uma ordem, para que  trouxessem o cego quando o
cego percebeu que Jesus o ouviu, ele ficou muito alegre.

v. 50 - Ele de um salto se levantou e lançou sua capa. Bartimeu deixou tudo o
que tinha para se encontrar com Jesus. A capa era uma coisa muito importante
para ele. Ele era pobre  a capa servia para cobri-lo do frio. Mas Bartimeu não se
importou com nada e foi ter com Jesus. Lançar a capa é deixar tudo para trás: os
preconceitos, mágoas, frustrações,  e ir até Jesus. Você está  disposto a fazer isso?

v.51 - Jesus lhe perguntou: - “Que queres que Eu te faça?” Jesus sabia da sua
necessidade.  Mas Ele perguntou.  Ele quer que nós  contemos a Ele em oração,
todas as nossas necessidades. Muitas vezes deixamos de receber a bênção de Deus
porque não pedimos. Bartimeu respondeu: - “Mestre, que eu torne a ver”. Ele
falou  o  que  precisava.  Ele  não  disse:  -  “O  Senhor  já  sabe!”  Ele  falou  o  seu
problema.

v.52 - E Jesus lhe disse: -  “Vai, a tua fé te salvou”. E logo ele tornou a ver. A
primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Ele, imediatamente, recebeu a cura física
pois tornou a ver, e a cura espiritual,porque seguiu a Jesus estrada fora. Agora
ele não ficou mais à  beira do caminho; ele agora entrou no caminho. Há muitas
pessoas que são cegas  pelo pecado. Será que há aqui alguma criança que está
como Bartimeu, à beira do caminho? Se você ainda não está no caminho que é
Jesus,  você pode entrar no caminho agora.Eu vou orar com  você.  (Explicar o
plano de Salvação).
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                                          - “Jogo das moedas” 
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Material - 2 Lenços, 5 bolachas.

Divide-se  a  sala  em  dois  grupos.
Escolhem-se dois meninos em cada
grupo para participar da brincadeira.
Vedam-se  os  olhos  de  um  dos
meninos.  O  cego  terá  como  tarefa
alimentar o companheiro, que deverá
estar com as mãos para trás. O jogo
acaba quando as 5 bolachas tiverem
sido  comidas  no  menor  tempo
possível em um dos grupos.

 

Corrida de cegos
O grupo todo deve ser dividido em duas equipes, dispostas em duas
filas. O primeiro participante de cada equipe tem os olhos vendados.
A  cada  grupo  é  dado  um  bastão  que  será  usado  para  achar  o
caminho até o outro lado. E na  volta, o que retorna primeiro, faz um
ponto para sua equipe. Os próximos 2 fazem nova corrida e assim
por diante, até todos haverem tomado parte. Ganhará a equipe que
fizer o maior número de pontos.

Faça “moedas” de cartolina. Escreva algumas perguntas da lição atrás
das moedas. Coloque-as numa sacola.
Enquanto  cantam  uma  música,  passar  a  sacola  entre  os  alunos.
Quando a música parar, o aluno que estiver com a sacola deve tirar
uma moeda. 
Se acertar a resposta, ganha um folheto para ser dado a um amigo
que não conhece Jesus.

Um cego sendo alimentado por um não cego
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Após a história  explicar o  plano de salvação.  Faça uma menina de
cartolina com as roupas de papel crepom ou fantasia:

1 - azul
2 - sujo (papel sujo de barro)
3 - vermelho 
4 - branco
5 – verde

À  medida  que   for   explicando
as cores  do plano  de  salvação,
vá tirando as roupas da menina.
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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 FILHA

DE JAIRO
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10a LIÇÃO - A FILHA DE JAIRO
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Dobradura em cartolina no formato de uma menina
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- Levar  o  aluno  a  crer  que  Jesus é o Filho de Deus e confiar  
  que Deus ouve e atende as nossas orações.

- Incentivar o aluno a agradecer a Deus pelo dom da vida.

- “Mas Jesus lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva .”
Lucas 8:50

Escreva as palavras do versículo.

- Crer e confiar em Jesus.

- Jairo creu e confiou em Jesus e a sua filha foi curada.
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     “O poder de Deus”

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

Levar figuras de crianças doentes, médico, termômetro, vidro de
remédio e injeção.
Conversar com as crianças:
- Você já esteve doente?
- O que você sentiu?
- Se você está com febre, o que deve fazer?
- Você procura um médico?
- O que o médico faz?
A nossa história nos fala de um pai que ficou muito aflito, com a sua

filha e foi procurar o Médico dos médicos, que é Jesus.

Se você está doente;
Não fique na reclamação;
Jesus tem a solução;
Pois Ele é a Salvação.

Jesus pode ajudar;
As doenças Ele quer curar;
Os pecados perdoar;
E de tudo lhe libertar.

Não fique na indecisão;
Tome logo a decisão;
Peça a Ele o Seu perdão;
E você terá a Salvação.

                                                                                                                   EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Eu te louvo Senhor (Música e letra Helenita Borja)

        
                                 - Desenhar junto com as crianças

              ( Música: “Ciranda, cirandinha” )

    “Corre o lápis bem depressa;

    No papel a desenhar;

    Pois um lindo passarinho

    Eu acabo de riscar.” 

 - 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

                          - Levar um passarinho numa gaiola

 

                                                                                                                                                                  
                                                                                           ENSINAMENTOS  9 E 10 ANOS

Gravuras  de  pés,  presente,  pássaros,  árvore,  alimento,  água,
roupa, dinheiro, pessoas, médico e relógio.

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.

Como o passarinho sente preso numa gaiola? Será que ele foi
criado para ficar preso? É claro que não. Ele foi criado para voar.
Será que ele passa fome, quando está solto numa floresta ou
campo? Será que ele se preocupa com alimento, com água, ou
com  um  lugar  para  dormir?  Hoje  vamos  aprender  um  dos
ensinamentos de Jesus.

Pare!
Jesus escuta a voz terninha

Coragem! Sê forte!
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Teatro de sombras
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As figuras são feitas de papel colorsete preto. Colar uma vareta
de churrasco em cada figura.Colocar no retroprojetor.

 
Caso nao disponham de um retroprojetor, fazer apenas o teatro com os personagens nas maos.~ ~



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Quando Jesus chegou na cidade
de  Cafarnaum,  uma  grande
multidão ajuntou-se ao redor d’Ele
na praia. Logo chegou um homem
influente chamado Jairo, dirigente
de  uma  sinagoga  judaica  e
ajoelhou-se  diante  de  Jesus
suplicando-lhe: “Minha filha está à
morte. Vem, impõe as mãos sobre
ela para que seja salva e viverá.”

Jairo era um pai aflito e ele creu
na possibilidade de levar Jesus até
a sua casa.

Assim  que  a  multidão  viu  o
Senhor  Jesus  virar  para  seguir  a
Jairo, resolveu segui-LO esperando
ver mais um milagre.

E  Jesus  foi  com Jairo  pois  Ele
sempre atende as nossas orações.

A  multidão  empurrava  e
apertava o Senhor. Todos queriam
ficar  perto  de  Jesus.  Entre  essas
pessoas  estava  uma  mulher  que
sofria  durante  12  anos  de
hemorragia.  Ela  havia  consultado
vários  médicos  e já  tinha  gastado
todo  o  seu  dinheiro  sem  ter
melhorado,  pelo  contrário,  cada
dia ficava mais doente. Ela já tinha
ouvido  falar  da  fama  de  Jesus  e
então pensou: "Se eu apenas tocar
nas  suas  vestes  eu  serei  curada.”
Ela deve ter ido engatinhando até
chegar  perto  de  Jesus,  pois  todos
na  cidade  a  conheciam  e  uma
mulher  hemorrágica  não  podia

tocar em ninguém, porque ela era
considerada uma mulher imunda.

A mulher tinha  tanto  desejo  de
ser  curada,  que  não  pensou  nas
conseqüências. Ela tocou nas vestes
de  Jesus  e  logo  sentiu  que  tinha
sido curada.

E Jesus perguntou: “- Quem me
tocou?”

Os discípulos disseram: “Muitas
pessoas  estão  lhe  apertando  o  dia
todo e o Senhor pergunta: “-Quem
me tocou? 

Jesus  respondeu-lhes:  “-Esse
toque foi diferente, porque Eu senti
que saiu de Mim  poder.”

Jesus sabe todas as coisas e Ele
sabia  que  no  meio  daquela
multidão  havia  uma  pessoa  que
tinha uma necessidade especial e O
tocara de propósito. Jesus olhou ao
redor  para  ver  quem  tinha  Lhe
tocado.

Então  a  mulher,  tremendo  de
medo,  caiu  aos  pés  de  Jesus  e
contou-lhe a sua história:

-  "Faz  12  anos  que  eu  estou
muito doente com uma hemorragia
que não pára e eu me sinto muito
fraca.  Já  fui  em  vários  médicos e

gastei  todo o meu dinheiro.  Em
vez de melhorar,  cada  dia  eu fico
pior.  Eu ouvi  dizer  que o  Senhor
cura  doentes  e  por  isso  eu toquei
nas Suas roupas para ficar curada.
E  nem   me  importei  com  a
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                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

multidão, pois tinha um objetivo e
alcancei;  hoje  estou  totalmente
curada."

E você, quando quer uma coisa,
você  vai  até  o  fim?  Ou  você
desanima,  quando  vê  algum
obstáculo?

Jesus disse-lhe: “- Filha, a tua fé
te salvou, vai-te em paz e fica livre
do teu mal."

Eu  imagino  a  alegria  daquela
mulher  indo  para  casa  curada  e
com seus pecados perdoados. A sua
fé no Senhor Jesus a salvou.

Enquanto  isso,  Jairo  estava
pacientemente esperando o Senhor
Jesus. E você, é paciente?

Logo  chegou  o  mensageiro
dizendo-lhe:  "-  Sua  filha  já
morreu,  não  precisa  incomodar  o
Mestre."  Jesus  sabia  o  que  Jairo
sentiu  naquele  momento  com  a
notícia  e  disse-lhe:  “-Não  temas,
crê somente.”

A única pessoa que deu coragem
para  aquele  homem  foi  Jesus.
Todos  podem  falhar,  mas  Jesus
nunca falha e nem nos desencoraja.

Jesus  levou  três  dos  seus
discípulos (Pedro, Tiago e João) até
a casa de Jairo. Havia um alvoroço,
muito choro e pranto.

Jesus disse-lhes: "-Para que esse
barulho todo?  A criança não  está

morta.  mas  está  dormindo."  O
povo que estava alí  riu  e zombou
de Jesus.

Jesus pediu que todos saíssem e
só ficaram Ele, os discípulos, Jairo
e a mãe da menina.

Jesus chegou no quarto, tomou o
mão  da  menina  e  disse-lhe:  “-
Talita  cumi",  que  quer  dizer:
Menina, Eu te mando, levanta-te.

Imediatamente  a  menina  se
levantou  e  todos  ficaram
admirados.

Jesus  mandou  que  dessem  de
comer à menina. A menina estava
viva e com muita saúde.

Jesus fez um milagre. Jesus tem
poder para dar vida aos mortos.

Mas,  para  Deus,  a  coisa  mais
importante  não  é  a  vida  física,  e
sim, a vida espiritual. Ele quer que
todas as pessoas sejam salvas. Por
isso, Ele enviou o Seu Filho, Cristo,
para morrer na  cruz  pelos  nossos
pecados.  Você  já  recebeu  Jesus
como seu Salvador? Entregue a sua
vida a Jesus e receba a Salvação.

Jairo  creu,  confiou  em  Jesus  e
sua  filha  foi  curada.  Você  crê  e
confia  em  Jesus?  Deus  ouve  e
atende as nossas orações.

Você  já  agradeceu  a  Deus  pela
sua vida?

Explique  o  plano  de  Salvação
através  das  cores  das  roupas  dos
alunos.
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                      - Jogo do “SE”
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CORRIDA DAS BATATAS 

Jesus mandou a menina comer. A batata é um delicioso alimento. Nós
não vamos comê-la, mas vamos fazer uma corrida com ela. As crianças
devem ser divididas em dois grupos. Um participante de cada grupo
deve levar uma batata numa colher até o alvo indicado e depositá-la
numa cesta. A seguir deve passar a colher à um colega do time que
deve apanhar outra batata com a colher e depositá-la na cesta. Isto
continua  até  que  todos  tenham  corrido.  O  grupo  que  terminar
primeiro a sua tarefa, ganhará o jogo.

“Se” a frase for verdadeira, siga a instrução dada. “Se” for falsa, não
siga a instrução.

1 - Se Jesus foi para Cafarnaum, levante o braço direito. (levante)
2 - Se em Cafarnaum havia um homem chamado Jairo, levante o pé
esquerdo. (levante)
3 - Se a filha de Jairo estava doente, levante os 2 braços. (levante)
4 - Se Jairo foi encontrar-se com Jesus, ajoelhe-se (ajoelhe-se)
5 - Se Jesus não atendeu Jairo, levante a mão esquerda. (não levante)
6  -  Se  havia  uma  multidão  onde  Jesus  estava,  pisque  os  olhos.
(pisque)
7 - Se a multidão andava afastada de Jesus, balance a cabeça. (não
balance)
8 - Se uma mulher tocou em Jesus e foi curada, bata palma. (bata)
9 - Se a mulher hemorrágica estava doente por vinte anos, levante os
dois pés. (não levante)
10 - Se Jesus foi com Jairo até a sua casa, dê dois passos para frente.
(ande)
11 - Se um  mensageiro foi até Jairo dizer que sua filha já estava
curada, levante. (não levante)
12 - Se Jesus curou a filha de Jairo, fique de pé. (levante)

(O professor poderá criar outras perguntas)
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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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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 = _______________ & ______________

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 = __________________ & __________________

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


_____  _____  _____  _____  _____:      _____  _____  _____



_____  _____  _____  _____  _____     _____  _____  _____

     

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____     _____     _____  _____  _____

                                                                                                                    

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



  A    C         D          E          H            I          J          L       M       N        O             R              S         T              U                V



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



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

O PARALÍTICO

DE CAFARNAUM

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

11a LIÇÃO - O PARALÍTICO DE CAFARNAUM



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

Quebra-cabeça em formato de um homem com o versículo
   

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

- Motivar o aluno a amar e ajudar o próximo.

- Incentivar o aluno a trazer os seus amigos a Jesus.

- Agradecer  a  Deus  pela  salvação e pelos milagres que Jesus 
  realiza.

 - “Todos  ficaram  atônitos, davam glória a Deus e possuídos de 
            temor, diziam: Hoje vimos prodígios.” Lucas 5:26

- Ajudando o próximo

- O  paralítico  recebeu  de  Jesus  as  curas  física  e 
  espiritual, através da ajuda de seus amigos.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                    -  Conversa com as crianças

                                      - Acionete de fichas

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

   -  Mateus 9:2-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26

- O que é um paralítico?
- O que ele não pode fazer?
- O que ele precisa?
A nossa história nos fala de 4 pessoas, que preocuparam com
seu amigo, e foram correndo a sua casa para contar-lhe que
Jesus estava na cidade.
Ele já sabiam da fama de Jesus e como Ele curava as pessoas.
- E você ajuda seus amigos?
- Como você pode ajudá-los?
- Se ele estiver doente, o que você pode fazer?

Fazer 5 tiras de papel colorsete medindo 20cm de comprimento
por 4 cm de largura. Prender umas às outras com colchete; as
duas últimas tiras são juntas. Ã medida que contar a história,
fazer o movimento com as fichas.

0
4
 c

m

2O cm



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

v.1 -  Esta    é    uma   lição  de          ooperação.   Jesus    entrou   de   novo   em

     afarnaum.  Jesus   estava  dando   mais   uma  oportunidade   ao  povo  de

   afarnaum. Jesus sempre nos dá uma          portunidade. Jesus estava numa

casa   em   Cafarnaum.  Antigamente   as   casas  não   eram   assim   

eram assim           .

v. 2 -  Havia            uita  gente.  A         asa  estava           heia.  O           ar  estava

aberto   para   receber   as  pessoas.  E  o  seu           ar?  Também  está  sempre

aberto?  Jesus estava ali naquele            ar,  anunciando  a   Palavra   de   Deus.

Essa história envolve           pessoas.  O 1º homem vai se chamar nº           . O 2º

homem  vai  se  chamar  nº          . O 3º homem vai se chamar nº           .

O  4º  homem  vai  se   chamar   nº        . Eles podem andar, correr. (Mostrar) 

v.3 -  Mas,  havia  um       aso  urgente.  Um  homem  doente. Ele  era  paralítico.

Você sabe o que é uma pessoa paralítica? A paralisia leva a pessoa a perder os

movimentos e a sensibilidade. Este homem tinha uma necessidade: A cura de

sua paralisia.

Este homem era paralítico e não tinha condição de se          ocomover.            as

ele teve ajuda de          amigos. Eles foram atrás de quem poderia ajudá-lo.

Eram     pessoas    amigas,    dedicadas .    Elas        nvestiram    tempo,    foram

       ooperadoras e os           trabalharam  em      onjunto.

v.4 -  Eles  puseram  seu  amigo  na             e  foram  até a             de Jesus. Mas,

quando chegaram lá,  eles encontraram algumas   ( barreiras).

A 1ª  foi a    ultidão , impedindo-os de falar com Jesus.

- "O que vamos fazer?" Eles        iram  uma  (escada).            Então, subiram por

ela  até  o  teto. Chegando  ali  abriram  um buraco  no            teto  e desceram a

(cama).

Jesus   viu   a         é  dos  4  homens  e  também  do paralítico. E Jesus fez uma

pergunta:  “ – O   que   vocês   querem ? “ -  Eles   responderam   lá   de  cima.” 

- “Queremos a cura do nosso amigo.”

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

v.5 -   Jesus,  olhando  para  o  paralítico,  disse: “- Filho,  os teu pecados estão

perdoados.” 

O 2º          bstáculo  que  eles  enfrentaram  foi  a  -             rítica   dos   escribas.

v.6 -  Os  escribas  estavam  assentados           . Não falaram alto. Só pensaram.

v.7 - “- Quem pode perdoar pecados, senão Deus?

v.8 – Mas  Jesus   percebeu   tudo.  Jesus   conhece  o  nosso           oração.  “O

homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração."

v.9 - E Jesus falou: “- Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados

ou              evanta-             e,               oma o           eu             eito             e  anda.

v.10 - “Ora,  para  que  saibais  que  o  Filho  do   Homem   tem   sobre   a   terra

autoridade para perdoar os pecados.”

v.11 - E  Jesus  deu  uma  ordem: “-           evanta -           e,           oma o           eu

         eito e anda.”            O paralítico obedeceu na mesma hora.

v.12 - Ele            evantou-se,           tomou  o  seu  leito            e  foi  embora.  

Ele ia          andando  muito  feliz.          odos  ficaram  admirados e deram glória

a Deus.

Para  Jesus  era  mais  fácil       urar   o   doente  do  que  absolver  os  pecados,

pois  o  Seu perdão, dependeria do Seu sacrifico na cruz. Este homem recebeu,

a       ura física e a        ura espiritual.

Ele  só  pôde  receber  essas  duas  curas,  porque   houve        ooperação   dos

seus amigos. O milagre só acontece na       omunhão e no amor.

Faça as tiras com as cores do plano de Salvação; azul, sujo,
vermelho, branco e verde. Prenda-as com colchete (bailarina)

igual ao visual da história.

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

              
                     

                                                                  

                                                                        

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

CORRIDA COM O COPO D’ÁGUA

Faça  duas  filas  com  o  mesmo  número  de  participantes.  O
primeiro de cada fila deverá ir até um extremo da sala com o
copo de água na mão e voltar. Em seguida entregará o copo para
o seu próximo companheiro. Ganha o grupo cujos participantes
terminarem primeiro a tarefa, sem derramar água.

OBSERVAÇÃO: Todos os membros do grupo deverão cumprir  o
trajeto correndo. 

Fazer  bonecos  de  dobradura.  Cortar  separados.  Escrever  as
perguntas atrás. Colocar no quadro de pregas. Dividir o grupo.
Cada momento é uma criança de um grupo que vai a frente e tira
a pergunta. Se acertar, ganha um ponto. Ganhará o grupo que
tiver mais pontos.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

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. 

                                                                                                                                                                  
                                                                                             PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

                               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         



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

OS DEZ 

LEPROSOS

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

12a LIÇÃO - OS LEPROSOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

Dez solas de sapato em cartolina com as palavras do versículo.
Colocá-las no varal.

   

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

- Levar o aluno a agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.

- Motivar   o   aluno  a  ser   agradecido  a  Deus  pelo  dom  da 
  salvação que recebemos em Jesus Cristo.

- “Um dos dez, vendo que  fora curado, voltou, dando glória a Deus 
  em  alta  voz,  e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, 
  agradecendo-Lhe.” Lucas 17:15,16

- Sendo agradecidos

- Jesus curou 10 leprosos mas só um foi agradecido e 
  recebeu também a cura espiritual.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                    

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

   -     Lucas 17:11-19

Faça duas solas de sapatos e escreva: Pedidos e Respostas.
Pergunte  aos  juniores  alguns  pedidos  e  motivos  de
agradecimento  e  escreva  nas  solas  vazias  de  acordo  com  a
coluna. Ore pedindo e agradecendo.

Pedidos Respostas



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

v.11 - Jesus ia para Jerusalém e passou pelo meio da cidade de Samaria e
pela região da Galilélia. Jesus estava sempre caminhando, sempre querendo
ajudar os outros.
E você? Está sempre caminhando ou acomodado pensando só em você?

v.12 - Quando Jesus entrou muna aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos.
Você sabe o que é a lepra? Era uma doença considerada imunda, contagiosa
e temida por todos, pois ela desfigurava as pessoas. Os leprosos tinham que
sair de suas casas, do meio de suas famílias, não podiam trabalhar e viviam
longe da cidade, dependendo da caridade do povo.

v.13 - Os leprosos já tinham ouvido falar da fama de Jesus, do poder que Ele
tinha para curar as pessoas.  E quando eles viram Jesus se aproximando,
gritaram: “Jesus, Mestre, compadece-te de nós.”
Vocês  já  viram  quando  uma  pessoa  está  fazendo  uma  coisa  errada?  A
primeira coisa que ela faz é afastar-se dos outros. Ela quer esconder o seu
pecado. A lepra é como o pecado. O leproso também tinha que ficar longe
das pessoas, porque senão elas poderiam ser contaminadas por ele.

v.14 - Sabem o que Jesus fez?
Jesus  não  chegou  perto  deles,  nem os  tocou.  Ele  nem sequer  disse-lhes:
“Estão curados." Jesus falou: “Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.” Quando
um leproso era curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote que funcionava
como um médico, certificando-se de que o doente estava mesmo curado.
Jesus estava testando a fé dos leprosos, pedindo que eles agissem como se
tivessem sido curados.
Quando eles foram andando para se mostrarem aos sacerdotes aconteceu
uma coisa maravilhosa!  Eles viram que estavam curados!  Eles devem ter
ficado muito felizes.

v.15  -  Mas,  quando um dos doentes,  viu  que estava livre de sua  doença,
sabem o que ele fez? A gratidão brotou no seu coração. Ele não quis nem
chegar  primeiro  ao  sacerdote;  ele  voltou  para  agradecer  a  Jesus,  dando
glória a Deus em voz bem alta. Ele deve ter gritado, querendo que todas as
pessoas soubessem acerca da sua cura.

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

v.16  -  Quando  ele  chegou  perto  de  Jesus,  ele  agiu  com  humildade.  Ele
prostrou-se com rosto  em terra aos  pés  de Jesus,  agradecendo o  Mestre.
Jesus fala que este homem era samaritano.
Os judeus e samaritanos não se davam bem. Pelo fato de ser samaritano,
esse homem deveria ser a última pessoa a agradecer a um judeu por sua
cura.
Apesar de ser estrangeiro, seu comportamento sobressaiu diante dos outros
nove judeus

v.17 - Jesus expressa sua decepção com os nove, dizendo-lhe: “Não eram dez
os que foram curados? Onde estão os nove?" 
Os nove estavam tão felizes com a cura que nem voltaram para agradecer a
Jesus, para dar glória a Deus.

v.19 - Jesus deu uma palavra de estímulo para o samaritano dizendo-lhe:
“Levanta-te e vai; a tua fé te salvou.”
Os nove devem ter tido fé porque foram curados. A fé sempre foi a condição
para as curas de Jesus.
Mas o samaritano demonstrou fé e gratidão. Por isso podemos dizer que ele
não só recebeu a cura física, como também a cura espiritual. 
É possível que Jesus tenha reconhecido neste samaritano a atitude que leva à
salvação. E você, é agradecido?
- Você agradece a Deus todos os dias as bênçãos recebidas?
- Você já agradeceu a Deus pelo dom da Salvação?
Explique o plano de Salvação.

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Faça cinco solas de sapato com as cores do plano de Salvação:
azul, sujo, vermelho, branco, verde.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

              

                      - Quebra-cabeça

                                                                  

                                                                        

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

SAPATOS MISTURADOS

a - Material -  Os sapatos dos componentes de cada grupo
b -  Grupos -  Cada grupo deve estar em um canto no fundo da
sala, já descalço. Os sapatos devem estar todos misturados na
outra extremidade.
c - Regras - A mistura dos sapatos deve ser bem feita, podendo-
se também usar o recurso de amarrar cadarços de sapatos uns
aos  outros.  Pode-se  também  usar  o   método  de  misturar  os
sapatos dos dois grupos. 
d -  Explicação da brincadeira - Dado o sinal, os grupos devem
sair correndo ao mesmo tempo e cada elemento tem que calçar
o seu sapato, como estava calçando antes da brincadeira. Ganha
o grupo  que  estiver  com todos  os  pés  calçados  em  primeiro
lugar.

Faça dez solas de sapato com 10 cores diferentes.  Escreva as
perguntas da lição atrás de cada uma. Corte algumas partes para
formar um quebra-cabeça.  Distribua as peças entre os alunos.
Deixe-os  montarem  o  quebra-cabeça  e  responderem  às
perguntas da lição.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Dez solas de sapato com os números escritos de 1 a 10 em
cartolina e pregados na vareta.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

Sola de Sapato



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

 
 
  

   2 – EXERCÍCIO 

   
   3 - CONCURSO

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

                                                                                                                                                                  
                                                                                           PROJETO SAÚDE 9 e 10 ANOS

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



Projeto Milagres

Programa de Educação Cristã

Helenita Borja

Exército de Salvação



Projeto Milagres
Helenita Borja

9 e 10 Anos

Exército de Salvação

Plano de Aula  -  Crianças de 9 e 10 Anos

1ª Lição 

As Bodas de Caná da
Galiléia

História: O  Milagre  de  Jesus  em 
                 Caná

Recurso: Cartazes  em  formato  de 

                 vazo

Leitura Bíblica: João 2:1–12 

Versículo:  “Todos  costumam  pôr
primeiro  o  bom  vinho,  e  quando

já beberam  fartamente,  servem o
inferior;  tu,  porém,  guardaste  o

bom vinho até agora.” João 2:10

2ª Lição 

A Multiplicação de
Pães e Peixes

História: Alimentando a Multidão

Recurso: Cestas  em cartolina dupla
                 com o título do estudo

Leitura Bíblica: Mateus 14:13-21;
                            Marcos 6:30–44;

                            Lucas 9:10–17;
                            João 6:1–12

Versículo:  “Todos  comeram  e  se
fartaram   e   dos  pedaços  que

sobejaram,  recolheram  ainda  12
cestos cheios.” Mateus 14:20

3ª Lição 

A Pesca Maravilhosa

História: Uma Pescaria Diferente

Recurso: Cartazes  em  formato  de 
                 peixe

Leitura Bíblica: Mateus 4:18–22; 

                            Marcos 1:16–20;  
                            Lucas 5:1–11

Versículo: “E  arrastando  eles  os

barcos   sobre   a  praia,   deixando
tudo, O seguiram.” Lucas 5:11

4ª Lição 

Jesus Acalma a Tempestade

História: Jesus Domina a Tempestade

Recurso: Acionetes   e   barcos   de 
                 cartolina

                
Leitura Bíblica: Mateus 14:22-33; 

                            Marcos 6:45–52; 

            João 6:15–21

Versículo:  “Jesus,  estendendo  a

mão,  tomou-o  e  lhe  disse:  Homem
de pequena fé, por que duvidaste?”

Mateus 14:31



Plano de Aula  -  Crianças de 9 e 10 Anos

1ª Lição 

As Bodas de Caná da
Galiléia

História: O  Milagre  de  Jesus  em 
                 Caná

Recurso: Cartazes  em  formato  de 

                 vazo

Leitura Bíblica: João 2:1–12 

Versículo:  “Todos  costumam  pôr
primeiro  o  bom  vinho,  e  quando

já beberam  fartamente,  servem o
inferior;  tu,  porém,  guardaste  o

bom vinho até agora.” João 2:10

2ª Lição 

A Multiplicação de
Pães e Peixes

História: Alimentando a Multidão

Recurso: Cestas  em cartolina dupla
                 com o título do estudo

Leitura Bíblica: Mateus 14:13-21;
                            Marcos 6:30–44;

                            Lucas 9:10–17;
                            João 6:1–12

Versículo:  “Todos  comeram  e  se
fartaram   e   dos  pedaços  que

sobejaram,  recolheram  ainda  12
cestos cheios.” Mateus 14:20

3ª Lição 

A Pesca Maravilhosa

História: Uma Pescaria Diferente

Recurso: Cartazes  em  formato  de 
                 peixe

Leitura Bíblica: Mateus 4:18–22; 

                            Marcos 1:16–20;  
                            Lucas 5:1–11

Versículo: “E  arrastando  eles  os

barcos   sobre   a  praia,   deixando
tudo, O seguiram.” Lucas 5:11

4ª Lição 

Jesus Acalma a Tempestade

História: Jesus Domina a Tempestade

Recurso: Acionetes   e   barcos   de 
                 cartolina

                
Leitura Bíblica: Mateus 14:22-33; 

                            Marcos 6:45–52; 

            João 6:15–21

Versículo:  “Jesus,  estendendo  a

mão,  tomou-o  e  lhe  disse:  Homem
de pequena fé, por que duvidaste?”

Mateus 14:31



A PESCA
MARAVILHOSA

JESUS ACALMA
A TEMPESTADE

AS BODAS DE CANÁ
DA GALILÉIA

A MULTIPLICAÇÃO
DE PÃES E PEIXES



Os Milagres de Jesus

Acontecimentos extraordinários de Jesus

Mostrar o poder de Deus

- Reconhecer que Jesus operou milagres no passado e
continua fazendo hoje.

- Louvar e agradecer a Deus pelos seus feitos maravilhosos.



- As Bodas de Caná da Galiléia.

- A multiplicação de pães e peixes.

- A pesca maravilhosa.

- Jesus acalma a tempestade.

Jogo de memória, jogo da velha, quebra-cabeça, 

dobradura, dinâmicas, brincadeira da cadeira

- Cantinho de oração para agradecer as bençãos recebidas.

- Passeio: Campo, pesque e pague, festa de casamento.

Mostrar as crianças que Deus continua fazendo milagres nos
nossos dias. Você tem agradecido a Deus pelas bençãos

recebidas? Quando alguma coisa
 fantástica acontece, logo você quer 

contar a alguém. Eu vou lhe 
contar o meu testemunho:

TESTEMUNHO

O ano de 1995 foi bem corrido. Eu estava viajando muito, dando
cursos de Ensino Bíblico, preparando professores para crianças por
todo o Brasil,  escrevendo e participando  de  alguns  congressos  na
Coréia,  África  do  Sul,  E.E.U.U.,  pois  era  responsável  pela  Rede  de
Mobilização de Crinaças do Movimento AD2000.

Eu teria que dar um curso em novembro de 1995 em Miami e
depois  participar  de um Congresso  em Colorado Springs.  Faltando
uma  semana  pra  viajar,  senti  um  nódulo  na  axila  direita.  Fui  ao
médico  e  ele  disse  que  eu  não  poderia  viajar,  pois  teria  que  me
submeter  a  uma  intervenção  cirúrgica.  Pedi  orientação  de  Deus  e
resolvi viajar. Fiz todos os exames necessários e marquei a cirurgia
logo depois da viagem.

Ministrei o curso em Miami e fui para Colorado Springs com o
meu pastor Reverendo Jeremias Pereira e sua esposa Ana Maria. Eu
estava tão cansada que eu não conseguia participar da conferência.
Fui para a sala de intercessão.  Uma senhora que eu não conhecia,
chegou perto de mim e falou que eu estava com uma enfermidade
para morte. Ela orou por mim, pegou nos pés e viu um sapato cheio
de crianças e ela disse que meu ministério iria até os confins da terra.

Eu  sou  artista  plástica  e  não  tinha  uma  logomarca,  e  ali  eu
recebi  a logomarca. É um tênis cheio de crianças com o versículo:
“Quão  formosos  são  os  pés  dos  que  anunciam  as  Boas  Novas”.
Romanos 10:15

Chegando em Belo  Horizonte,  fiz  a  cirurgia  com o  Dr  Marcos
Vinícius, no Hospital Evangélico, onde meu Pai, Dr Líbano Borja era o
presidente.

Foram retirados 19 gânglios de alta malignidade “Carcinoma”.
Fiz  vários  exames  para  saber  onde  estava  o  “Primário”,  pois  era
“Metástase”.  Meu  sobrinho  que  é  médico  disse  que  eu  teria  no
máximo 6 meses de vida.

Em vários lugares do Brasil e do mundo, pessoas intercederam
pela minha vida.

E aí aconteceu. Um milagre de DEUS. Eu fui totalmente curada,
não acharam mais nada. Deus ouviu nossas orações, e nos atendeu.
Isso foi há 10 anos. Continuo na obra do Senhor, escrevendo e dando
cursos pelo Brasil e pelo mundo.

Agindo Deus, quem impedirá? Toda honra, glória e louvor, sejam
dados ao Senhor Jesus.

Deus é o Deus dos milagres.



TESTEMUNHO

O ano de 1995 foi bem corrido. Eu estava viajando muito, dando
cursos de Ensino Bíblico, preparando professores para crianças por
todo o Brasil,  escrevendo e participando  de  alguns  congressos  na
Coréia,  África  do  Sul,  E.E.U.U.,  pois  era  responsável  pela  Rede  de
Mobilização de Crinaças do Movimento AD2000.

Eu teria que dar um curso em novembro de 1995 em Miami e
depois  participar  de um Congresso  em Colorado Springs.  Faltando
uma  semana  pra  viajar,  senti  um  nódulo  na  axila  direita.  Fui  ao
médico  e  ele  disse  que  eu  não  poderia  viajar,  pois  teria  que  me
submeter  a  uma  intervenção  cirúrgica.  Pedi  orientação  de  Deus  e
resolvi viajar. Fiz todos os exames necessários e marquei a cirurgia
logo depois da viagem.

Ministrei o curso em Miami e fui para Colorado Springs com o
meu pastor Reverendo Jeremias Pereira e sua esposa Ana Maria. Eu
estava tão cansada que eu não conseguia participar da conferência.
Fui para a sala de intercessão.  Uma senhora que eu não conhecia,
chegou perto de mim e falou que eu estava com uma enfermidade
para morte. Ela orou por mim, pegou nos pés e viu um sapato cheio
de crianças e ela disse que meu ministério iria até os confins da terra.

Eu  sou  artista  plástica  e  não  tinha  uma  logomarca,  e  ali  eu
recebi  a logomarca. É um tênis cheio de crianças com o versículo:
“Quão  formosos  são  os  pés  dos  que  anunciam  as  Boas  Novas”.
Romanos 10:15

Chegando em Belo  Horizonte,  fiz  a  cirurgia  com o  Dr  Marcos
Vinícius, no Hospital Evangélico, onde meu Pai, Dr Líbano Borja era o
presidente.

Foram retirados 19 gânglios de alta malignidade “Carcinoma”.
Fiz  vários  exames  para  saber  onde  estava  o  “Primário”,  pois  era
“Metástase”.  Meu  sobrinho  que  é  médico  disse  que  eu  teria  no
máximo 6 meses de vida.

Em vários lugares do Brasil e do mundo, pessoas intercederam
pela minha vida.

E aí aconteceu. Um milagre de DEUS. Eu fui totalmente curada,
não acharam mais nada. Deus ouviu nossas orações, e nos atendeu.
Isso foi há 10 anos. Continuo na obra do Senhor, escrevendo e dando
cursos pelo Brasil e pelo mundo.

Agindo Deus, quem impedirá? Toda honra, glória e louvor, sejam
dados ao Senhor Jesus.

Deus é o Deus dos milagres.



“Quão formosos são os pés dos

 que anunciam as Boas Novas”. 

Romanos 10:15
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13a LIÇÃO - AS BODAS DE CANÁ DA GALILÉIA



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

         

  

   

                                                                           _             __                                                                         
                                                                      PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Levar  o  aluno  a  descobrir  a  alegria e o prazer de ajudar ao 
  próximo.

- Levar o aluno a reconhecer que Jesus é o Deus dos milagres e 
  Ele pode resolver os seus problemas e dificuldades. 

   - “Todos  costumam  pôr  primeiro  o  bom  vinho,  e  quando  já 
     beberam  fartamente,  servem o inferior; tu, porém, guardaste o  
     bom vinho até agora.” João 2:10

Faça um cartaz em

 formato de um vaso e

 escreva o versículo.

- Tirando alguém da dificuldade

- Jesus  ajudou  num  casamento  em Caná da Galiléia, 
  tirando    os    noivos   de   uma   situação   difícil   e 
  realizando o seu primeiro milagre.

“Todos costumam
pôr primeiro o bom
vinho, e quando já

beberam fartamente,
servem o inferior; tu,
porém, guardaste

o bom vinho
até agora.”
João 2:10.
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“Crêr e Observar”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 48

“Graças Dou”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 56
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-  Mapa (Mostrar onde era Caná da Galiléia)

- Descontraído = Extrovertido.

- Desastroso =     Um desastre.

- Dispôr =     Determinar.

- Intervenção = Intercessão,  pedir  por
outra pessoa.

-  João 2:1-12

Perguntas:  (Conversar com os alunos)

- Você enfrenta algum problema?

- Ás vezes é uma nota baixa na escola?

- Outras vezes é problema com os pais ou irmãos... ?

- Você já ficou em dúvida pensando como poderia resolver o 
  seu problema?

- Você sabe que Jesus pode ajudá-lo?

A história de hoje nos conta de uma dificuldade numa festa de
casamento.

Tenho duas mãos
O que você faz

Tic, tic, tac, Jesus está olhando a mim
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Cartaz em formato de um vaso com o tópico do estudo.
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A PRESENÇA

DE

JESUS
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Cartaz em formato de um vaso com o tópico do estudo.
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PEDINDO

AJUDA
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Cartaz em formato de um vaso com o tópico do estudo.
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A 

INTERVENÇÃO

DE JESUS
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Cartaz em formato de um vaso com o tópico do estudo.
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PROBLEMAS

RESOLVIDOS
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1 – A PRESENÇA DE JESUS EM TODO LUGAR FAZ A DIFERENÇA:

O ministério de Jesus iniciou-se num acontecimento social, numa festa
de casamento na cidade de Caná da Galiléia (Mostrar no mapa). A mãe de
Jesus e os seus discípulos também estavam presentes nesse ambiente alegre e
descontraído. Mas surgiu um acontecimento inesperado: “O vinho acabou”.
Talvez tivessem mais convidados do que os noivos estavam esperando. Os
servos não queriam que o Mestre de cerimônias (organizador da festa), nem
o noivo  e  nem a noiva  percebessem o  que  estava  acontecendo.  Acabar o
vinho  no  meio  de  uma festa  era  desastroso!  Naquela  época  não  havia  a
facilidade  que  temos  hoje.  Para  abastecer  a  festa  de  vinho,  demorariam
alguns dias ou até meses.

2 – TEMOS QUE NOS DISPOR PARA PEDIR AJUDA A JESUS:

A mãe de Jesus ficou sabendo do problema,  chegou perto d’Ele e disse-lhe:
- “Não tem vinho”.
Maria foi  atrás de quem podia ajudá-la. Ela sabia que Jesus tinha poder
suficiente para suprir as necessidades do dono da festa. Jesus respondeu-lhe:
- “Ainda não é chegada a minha hora”.
Maria entendeu a situação, e com humildade disse aos serventes:
- “Fazei tudo quanto Ele vos disser”.
Os servos foram imediatamente até o Senhor Jesus.

3 – A INTERVENÇÃO DE JESUS TIRA-NOS DAS DIFICULDADES:

Haviam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas cerimônias de
purificação, nas quais eles costumavam lavar-se antes das refeições. Em cada
talha cabia mais ou menos 80 litros de água. Jesus ordenou aos servos:
- “Encham as talhas de água”.
Os servos obedeceram e encheram as 6 grandes talhas de água. Então Jesus
lhes disse:
- “Agora tirem um pouco e levem ao Mestre de cerimônias.
Os serventes tinham motivo para recusar a ordem do Senhor Jesus, mas eles
obedeceram sem questionar ou exigir explicações.
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4 – QUANDO  JESUS  AGE,  OS   MILAGRES   ACONTECEM  E  OS
NOSSOS PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS:

Logo que o Mestre de cerimônias provou o vinho, chamou o noivo, e elogiou
a qualidade do vinho que estava sendo servido, dizendo-lhe:
- “Todos  costumam  pôr  primeiro  o  bom   vinho,   e  quando   já   beberam
    fartamente,  servem  o  inferior;  tu,  porém,  guardaste  o  bom  vinho  até
    agora.”
O processo pelo qual a água foi transformada em vinho, a Bíblia não fala.
Mas o milagre aconteceu sob a  admiração do Mestre de cerimônias  e de
todos os que presenciaram o milagre, e foi importante porque fortaleceu a fé
dos discípulos. A festa de casamento continuou. A dificuldade foi superada
através da intervenção de Jesus. Quando Jesus está presente, os problemas
são resolvidos, as situações difíceis são superadas e o milagre acontece. Jesus
pode  transformar  as  coisas  comuns  em  alegrias  constantes  e  bênçãos
gloriosas. Jesus quer transformar a sua vida, limpando-a de todo o pecado e
dando-lhe uma nova vida através de Seu sangue.

DEBATE EM GRUPO COM OS ALUNOS

1 – A  presença  de Jesus faz diferença em todo e qualquer lugar em que você
      estiver? Em que lugares você acha que Jesus não está presente?
2 – Será  que  temos  que  nos  dispor  para   pedir   ajuda  a  Jesus  em  todas
      situações de nossa vida?
3  –  A   intervenção  de  Jesus   é  importante  para  resolver  os  nossos
problemas?

                                                                  -   LUA DE MEL APRESSADA
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Para essa brincadeira, precisa-se de uma mala contendo chapéus e
casacos para homem e mulher. Quanto mais antigos ou estranhos
os objetos, tanto melhor. Cada menino deve convidar uma menina
para ser parceira. A mala é entregue ao primeiro casal, sendo-lhes
explicado que devem fazer o seguinte:

- O mais rápido possível, abrir a mala, vestir as roupas, dar o braço
um ao outro, dar uma volta no círculo com a mala na mão, tirar as
roupas e recolocá-las na mala.

Posteriormente, o próximo casal faz a sua tentativa. Cronometra-se
o tempo que cada casal leva para completar a sua “lua de mel”, e
aquele que levar menos tempo é aclamado vencedor.
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Faça um vaso duplo de cartolina. Escreva em fichas as perguntas
da  lição.  Deixe  alguns  alunos  tirarem  e  responderem  as
perguntas. Quem acertar as respostas bebe um copinho de suco
de uva.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Todos
costumam

pôr
primeiro
o bom
vinho,

e quando
                                                                           _             __                                                                         
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já
beberam

fartamente,
servem o
inferior,

tu,
porém,
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guardaste
o bom
vinho
até

agora.”
João
2 : 10
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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
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- Levar  o  aluno  a  repartir  e  compartilhar  com  os  outros as 
  coisas boas que tem.

- Mostrar   ao  aluno  que  Jesus  nos  alimenta  espiritualmente 
  através da sua Palavra.

  - “Todos  comeram  e  se  fartaram  e  dos pedaços que sobejaram, 
    recolheram ainda 12 cestos cheios.” Mateus 14:20

Cesta de dobradura com as fichas das palavras do
versículo  para  cada  aluno.  Deixe  os  alunos
montarem o  versículo  nas  suas  carteiras.  Depois
chame alguns alunos para falarem o versículo.

- Aprendendo a compartilhar

- Jesus providenciou alimento para as pessoas, usando o 
  lanche de um menino.
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“Jesus Gosta Tanto de Mim”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 67

“Tudo Para Jesus”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 1, nº 37

                                    

                                       -                                   
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- Mateus 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17;  
  João 6:1-12

- Compaixão = Piedade, pena, dó.

- Popularidade = Estima geral.

- Compadecer = Enternecer, que causa piedade.

- Generosidade = Bondade, liberalidade.

- Compartilhar = Partilhar com alguém.

Levar numa cesta alguns pãezinhos com patê
de  sardinha.  Hoje  vamos  aprender  o  que  é
“repartir”.  Um  grupo  de  alunos  vai  receber
pãezinhos e vai repartir o seu pão com o outro
grupo  que  não  receber.  Hoje  a  história  nos
fala de um menino que deu o seu lanche para
Jesus. Ele quis compartilhar o que tinha com
as outras pessoas.
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MAPA (MOSTRAR CAFARNAUM, BETSAIDA, MAR DA GALILÉIA)

Faça uma cesta em cartolina dupla.
Coloque os cartazes de pães e peixes com os títulos de estudo.
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I - PREOCUPAÇÃO
   DE JESUS

II - COMPAIXÃO
      DE JESUS

III - INSTRUÇÕES DE JESUS

1 - PROVIDÊNCIA
2 - INFORMAÇÃO

3 - ORGANIZAÇÃO

1 - PEGOU;  2 - LEVANTOU
3 - ABENÇOOU; 4 - PARTIU

5 - DEU

IV - MILAGRE

V - RESTOS
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I - JESUS PREOCUPA-SE CONOSCO

Era  primavera  Jesus  e  os  seus  discípulos  saíram  de  Cafarnaum  e
atravessaram o Mar da Galiléia para Betesda à procura de um lugar
solitário para descansar, pois não tinham tempo nem para comer ou
dormir ou conversar.
Jesus  preocupa-se  conosco.  Ele  sabe  das  nossas  necessidades.  Ele
preocupou-se com as necessidades físicas (curas), materiais (alimento)
e espirituais (comunhão) de seus discípulos.

II - A COMPAIXÃO DE JESUS

Mas havia uma multidão de gente que queria estar perto de Jesus, e
chegou antes d’Ele.
A popularidade de Jesus atingiu o auge.
Quando  Jesus  viu  as  pessoas,  Ele  não  ficou  irritado  porque  não
poderia  descansar  nem  ficar  a  sós  com  os  Seus  discípulos.  Ele  se
compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Jesus não se irrita quando vamos a Ele em oração. Ele tem compaixão
de nós, e ouve os nossos pedidos.
Jesus ensinou a multidão e curou muitos enfermos.
Foi ficando tarde e ninguém queria ir embora.
A multidão ficou maravilhada com os ensinamentos do Senhor Jesus.
Um  dos  discípulos  percebendo  que  já  estava  ficando  tarde  chegou
perto de Jesus e disse-lhe:
-  Diga  ao  povo  que  vá  embora para  as  aldeias  próximas  e  compre
alimento, pois este lugar é deserto e já está entardecendo.
Os discípulos queriam tirar o problema de suas costas e deixar que
cada um resolvesse a sua necessidade.
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III - RECEBENDO AS INSTRUÇÕES DE JESUS

1 - PROVIDENCIE ALIMENTO

Jesus disse-lhes:
- Vocês mesmos dêem-lhes de comer.
Filipe respondeu:
- Com o quê? Seria  preciso  muito dinheiro para comprar comida para
essa multidão.
Jesus  quer  que  nós  mesmos  alimentemos  espiritualmente  os  nossos
colegas, falemos de Jesus para eles. Muitas vezes, Jesus nos põe à prova
para ver o que vamos fazer, mas Ele já sabe qual é a solução.

2 - BUSQUE INFORMAÇÕES

Jesus  mandou  os  discípulos  informarem entre  a  multidão  se  havia
alguém  que  tinha  levado  alimento.  Os  discípulos  obedeceram  e
voltaram dizendo que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas era
muito  pouco  para  aquela  multidão.  Era  o  mesmo que  nada.  Jesus
também nos manda ir e ver o quanto temos, para avaliar e mostrar
como Ele pode transformar o pouquinho que temos em abundância
para nós e para os outros. Nós vemos a generosidade do menino dando
tudo para Jesus. Ele não guardou nada para ele.

3 - ORGANIZE-SE

Jesus ordenou que todo mundo se assentasse em grupos de 100 em 100
e de 50 em 50 para facilitar a distribuição do alimento. Eram cinco mil
homens,  além das  mulheres  e  das  crianças.  Jesus  se  alegra  quando
somos organizados.

IV - O MILAGRE É REALIZADO

1 – PEGOU

Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos.

2 – LEVANTOU

Jesus ergueu os olhos ao céu, oferecendo o alimento a Deus.

3 – ABENÇOOU

Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos.
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4 – PARTIU

Jesus partiu os pães e peixes em pedaços.

5 – DEU

Jesus  deu  os  pães  e  os  peixes  aos  discípulos  para  que  eles  os
distribuíssem entre o povo. Os discípulos receberam o pão das mãos de
Jesus  e  deram  às  multidões  famintas.  Todos  comeram  e  ficaram
satisfeitos.  Jesus  também  quer  nos  alimentar  espiritualmente.  Ele
precisa de nós para alimentarmos as pessoas que estão perto da gente.
O menino teve oportunidade de ser usado por Deus para uma missão
especial, e Deus quer usar você para falar de Jesus e compartilhar as
coisas boas que você tem com seus colegas.

V - RECOLHENDO AS SOBRAS

Depois que todos se alimentaram, Jesus ordenou aos discípulos:
- Recolham os pedaços de pães e peixes que sobraram.
Foram recolhidas 12 cestos cheios de pães e peixes. O que sobrou foi
muito mais do que havia no princípio. A mesa de Jesus é farta. Sempre
sobra o bastante para você compartilhar com os outros. Cada pessoa
pode  ter  parte  no  trabalho  de  Deus,  entendendo  que  repartir  traz
alegria a quem reparte e a quem recebe.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                              PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

MENINOS E MENINAS

Faça  um cartaz  com  duas  colunas  de
cores  diferentes,  dividindo-as  ao  meio
com hidrocor preto. Em cima do cartaz
escreva:  “Chegada”.  Risque  de  10  em
10 cm. Faça um pequeno corte em cada
espaço e coloque um clips. Desenhe um
rostinho de menino e  um rostinho  de
menina,  e  prenda-os  com  clips  no
último  corte  cartaz.  Divida  a  sala  em
dois grupos. Faça algumas perguntas da
lição,  à  medida  que  o  grupo  for
acertando  as  respostas,  os  rostinhos
vão  subindo.  O  grupo  que  chegar
primeiro é o vencedor.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Todos
comeram e
se fartaram

e dos
pedaços

que
sobejaram,

                                                                           _             __                                                                         
                                                                              PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

recolheram
ainda
doze

cestos
cheios
Mateus
14 : 20

                                                                           _             __                                                                         
                                                                              PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

  

   2 – EXERCÍCIO -   

   
   3 - CONCURSO

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

                                                                           _             __                                                                         
                                                                              PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

Jesus estava na cidade ensinando a multidão.

Jesus sentiu compaixão do povo.

Quase ninguém comeu.

Os discípulos procuraram entre a multidão e não acharam
nenhum alimento.

Um menino levou o seu lanche: 5 pães e 2 peixes.

Jesus abençoou e multiplicou o lanche do menino.

Descubra as palavras trocadas e complete o versículo.
Decore-o.  Mateus 14:20

“ Todos ______________ e   se _____________ e   dos _____________ que
                      MAREMOC              MARATRAF                SOÇADEP

sobejaram, _______________ ainda   doze ___________  ___________.”
                        MAREHLOCER                       SOTSEC       SOIEHC

Pinte as cestas que tem as frases corretas.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                       
                                      

                                       

                                       -  VARAL            

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Mostrar  ao  aluno  que  através  da   obediência   alcançamos 
  vitória e muitos conhecem o Senhor Jesus.

  - “E  arrastando  eles  os  barcos  sobre  a  praia,  deixando tudo, O 
    seguiram.” Lucas 5:11

- A obediência

- Os pescadores deixaram tudo e seguiram Jesus

Faça os cartazes em formato de peixes.
Escreva as palavras do versículo.

Coloque-os no varal.

   “E
arrastando

eles os
barcos

sobre a
praia,

deixando
tudo,

O
seguiram.”

Lucas
5:11



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Verdadeira Fé”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 3, nº 87

“Quatro Pescadores”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 32

                                    

                                                                          

                                                                          

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Mateus 4:18-22; Marcos 1:16-20;  Lucas 5:1-11 

- Sedento = Que tem sede.

- Púlpito = Tribuna de onde se prega nos templos.

- Retrucou = Replicou.

- Romper = Rasgar, despedaçar, abrir, estragar.

- Prostra-se = Curvar-se, humilhar-se, lançar-se de bruços
no chão.

- Indigno = Pequeno, baixo, não ser digno.

- Incumbência = Encargo, missão.

Num domingo anterior, pedir aos alunos que
pesquisem  sobre  a  pesca  e  que  levem  os
materiais usados em uma pescaria.

Lago de Genesaré é o nome comum do Mar da
Galiléia. Medidas - 20 Km por 12 Km;  220 m
abaixo do nível do mar.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

MAPA (M  ostrar o lago de Genesaré  )  

Faça cartazes em formato de peixe.
Escreva os tópicos do estudo.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

I - Sede da
Palavra

II - Ordens
de Jesus

III - Pedro
Retrucou

IV - Pedro
Obedeceu

V -
Resultado da
Obediência

VI -
Consequência

do Fato

VIII-
Resultado

Final

VII -
Desafio



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

I –   SEDE DA PALAVRA  

No  lugar  onde  Jesus  estava,  o  povo  estava  presente  apertando-O,
sedento para ouvir a Palavra de Deus. Jesus estava junto do lago de
Genesaré.  Ele  viu  dois  barcos  junto  à  praia,  e  também pescadores
lavavam as suas redes porque tinham trabalhado toda a noite, sem ter
pescado  nada.  Eles  estavam  desanimados.  Eram  4  pescadores.  Um
deles  era Pedro que tinha  uma firma de pesca.  E Jesus  entrou  no
barco de Pedro.

II –   ORDENS DE JESUS  

Entrando no barco, Jesus pediu a Pedro:

1 - Para afastar o barco um pouco da praia. Jesus assentou-se para
ensinar a multidão. Ele usou o barco de Pedro como púlpito.        

Depois que Jesus acabou de falar, disse a Pedro:

2 - Para afastar o barco para mais longe no mar.

3 - Para lançar as redes ao mar para pescar.

III –   PEDRO RETRUCOU  

Ele era um pescador experiente:

1 - Ele havia trabalhado a noite sem pescar nada. 

2 - Durante o dia não era hora de pescar.

IV –   PEDRO OBEDECEU  

Ele respondeu a Jesus:

- Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes.

V –   RESULTADO DA OBEDIÊNCIA  

1 - Apanharam grande abundância de peixes.

2 - Eram tantos peixes que as redes rompiam-se

3 - Pedro  pediu  ajuda  aos  companheiros  e  encheram  ambos  os
barcos ao ponto de quase afundarem.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

VI –   CONSEQÜÊNCIAS DO FATO  

1 - Pedro e os companheiros viram o milagre.

2 - Pedro prostrou-se aos pés de Jesus.

3 - Pedro reconheceu o seu pecado e sentiu-se indigno de estar diante
da presença de Jesus.

4 - Houve admiração de todos diante da pesca que fizeram.

VII –   DESAFIOS  

Jesus falou com Pedro:

1 - Para não ter medo de nada. Sempre há um receio, temor quando
temos um novo desafio na nossa vida. Às vezes, é a mudança de
escola.  Outras  vezes,  é a  mudança de residência,  de bairro,  de
cidade.  Mas,  não  devemos  esquecer  que  Jesus  está  sempre
presente e podemos confiar totalmente n’Ele.

2 - Jesus  deu-lhe  uma  nova  incumbência.  Daquele  momento  em
diante, ele seria pescador de homens e não de peixes.

VIII –   RESULTADO FINAL  

1 - Eles obedeceram.

2 - Os pescadores arrastaram os barcos para a praia.

3 - Eles deixaram os peixes, a firma, a profissão, deixaram tudo para
seguirem a Jesus. Eles fizeram uma entrega absoluta a Jesus.

4 - Eles seguiram a Jesus. Agora eles não seriam mais pescadores de
peixes e sim pescadores de homens. Eles iriam falar de Jesus para
as outras pessoas.

O que constitui o tudo de sua vida?

Escola - Família - Casa - Televisão?

Você quer ser um pescador de homens?

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

DUAS REDES DE PEIXES

Faça 2 redes de cordão trançado. Faça alguns peixes de papel cartão.
Divida a sala em 2 grupos. Faça algumas perguntas da lição. À medida
que o grupo for acertando as respostas das perguntas, recebe um peixe e
coloca-o na rede. O grupo que tiver mais peixes é o grupo vencedor e
pode receber folhetos de evangelização para distribuir.

A REDE

Material: Rolo de barbante.

Faça  um círculo.  Os  alunos  vão  jogando o  rolo  de  barbante  para  os
colegas  até  formar  uma  rede  com os  fios  bem juntos,  entrelaçados.
Enquanto vão jogando falam de uma qualidade dessa colega.  Mostrar
que todos são importantes e preciosos aos olhos do Senhor Jesus. A
rede serve para pescar peixes. Se tiver buracos, os peixes caem. Quanto
mais entrelaçados os fios, mais peixes ficarão na rede. O mar é o mundo,
a rede são os pescadores, os peixes são as pessoas. As pessoas precisam
conhecer  o  Senhor  Jesus.  Quanto  mais  unidos  os  fios  da  rede
(pescadores),  mais  peixes  serão  salvos,  mais  peixes  deixarão  o  mar
(mundo) e farão parte do reino de Deus.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“E
arrastando

eles
os

barcos
sobre
a

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

praia,
deixando

tudo,
O

seguiram.”
Lucas
5 : 11

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

                                                                       

  

    

   2 – EXERCÍCIO – Riscar as respostas certas, escritas nos retângulos. 

   
   3 - CONCURSO

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

                                                                           _             __                                                                         
                                                                                PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

A – Qual o nome do lago onde Jesus estava ensinando a multidão dentro do barco?

B – Pedro falou a Jesus que tinha pescado?

C – Pedro obedeceu a Jesus e lançou ao mar?

D – Pedro apanhou?

E – Depois do milagre, Jesus disse aos discípulos que eles seriam pescadores?

Complete o versículo com as vogais. Depois decore-o.

“ ____              ____r r____s t____n d____               ____l____ s                ____s 

b____r c____s              s____b r____              ____              p r____  ____  ____ , 

d____  ____x____n d____               t____d____ ,              ____

s____g____  ____r____m .”    Lucas 5:11

A E I O U

VERMELHO GENESARÉ

A  NOITE  TODA O  DIA  TODO

O  ANZOL A  REDE

MUITOS  PEIXES POUCOS  PEIXES

DE  PEIXES DE  HOMENS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                                        

 

                       
                               
                                  .     
                                      

                                       

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Mostrar  ao  aluno  que Jesus é Senhor de todas as situações e 
  Ele tem grande poder sobre todas as coisas.

- Mostrar  ao  aluno  que  Jesus  nos  socorre  nas  dificuldades, 
  quando O  buscamos  com  fé. Ele nos protege do pecado, dos 
  perigos, por isso não precisamos ter medo.

  - “Jesus,  estendendo  a  mão, tomou-o  e  lhe disse: Homem de 
      pequena fé, por que duvidaste?”  Mateus 14:31

- Aprendendo a tratar o medo

- Diante  de  uma  perigosa  tempestade,  os  discípulos 
  tiveram  medo. Jesus  veio ao encontro deles andando 
  sobre as águas. Os discípulos reconheceram que Jesus 
  é o Filho de Deus.

Quebra-cabeça  em
cartolina formato de
um barco, com papel
camurça  atrás.
Escreva o versículo e
divida as partes.
Distribua  as  partes
do  quebra-cabeça
entre  as  crianças  e
deixe-as montá-lo.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Firma os Olhos em Cristo”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 4, nº 50

“Cristo me Sustém”
Cânticos de Salvação para crianças (APEC) - Volume 2, nº 53

                                    

                                                             B  ARCO DE DOBRADURA DE PAPEL.  

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Mateus 14:22-33; Marcos 6:45-52; João 6:15-21

- Açoitado =    Batido
- Tribulações = Adversidades, amarguras
- Abalados =    Agitados, faz tremer
- Interceder =  Pedir por outras  pessoas, rogar
- Comunhão =  Participação  em comum com as 
                        crenças

- Quem    já   andou   de  
  barco?

- Como  você se sentiu?

- Você    já    andou   de 
  barco com chuva?

- Você teve medo?

- Hoje,  a  história   nos 
  fala       de        alguns 
  discípulos   de    Jesus 
  que    tiveram    muito 
  medo.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Faça 10 barcos em dobradura de papel
com as palavras mais importantes do estudo.

À medida que for falando, coloque os barcos na mesa.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

BETSAIDA

TEMPESTADE

PEDRO

MÃO

JESUS

ANADANDO

MEDO

DESTINO



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Depois  da  multiplicação  de
pães e peixes, Jesus insistiu com os
seus  discípulos  para  embarcarem
em  direção  a  Betsaida  (Galiléia)
rumo a Cafarnaum, enquanto  Ele
despedia a multidão.

Jesus  escapou  do  aperto  da
multidão  e  subiu  ao  monte  para
orar, buscando a tranqüilidade da
natureza  para  estar  a  sós  com
Deus.

Nós  também  precisamos
desses momentos de comunhão, de
intimidade com o Senhor.

Jesus  também  deveria  estar
intercedendo pelos discípulos,  pois
lá  no  monte  Ele  viu  que  eles
estavam em perigo.

Iniciou-se uma tempestade e o
barco estava  sendo açoitado pelas
ondas e quase ameaçava virar.

Os  discípulos  não  estavam
conseguindo  resistir  a  fúria  do
vento e das ondas.

Jesus  também  vê  as  nossas
dificuldades e quer que confiemos
n’Ele  quando  as  tribulações
surgem na nossa vida.

Não  adianta  remarmos
sozinhos  contra  as  tempestades.
Precisamos da ajuda de Jesus.

Na 4ª vigília da noite, entre 3
e 6  horas  da  manhã,  Jesus  foi  ao
encontro  dos  discípulos.  Sabem
como? Será que Ele foi  de barco?
Não!  Ele  foi  andando  sobre  as
águas.  A  gravidade  não  era

problema  para  Ele.  Jesus  tem
poder sobre todas as coisas.

De  repente,  os  discípulos
avistaram  algo  andando  sobre  o
mar.  Eles  ficaram  apavorados  e
começaram a gritar, pensando que
fosse um fantasma.

Jesus  aproximou-se  dos
discípulos e disse-lhes uma palavra
de encorajamento:

- “Tende bom ânimo! Sou Eu.
Não temais.”

Então  Pedro  duvidando,
disse-lhe:

- “Se és Tu, Senhor, manda-
me  ir  ter  contigo  por  sobre  as
águas.”

Jesus disse-lhe:
- Vem!
E Pedro,  descendo do barco,

foi  encontrar-se  com  o  Senhor,
andando  por  sobre  as  águas.
Enquanto ele estava olhando para
Jesus,  ia  tudo  bem.  Mas,  de
repente, ele começou a olhar para o
tamanho das ondas, para força do
vento,  e   teve  medo.  Por  isso
começou a afundar e gritou:

- “Salva-me, Senhor!”
Na hora  das  tempestades  da

vida,  Jesus  está  tão  perto  de  nós,
mas  muitas  vezes,   por  causa  da
ansiedade  do  nosso   coração,  não
percebemos. E, várias vezes,  Jesus
usa  as  próprias  ondas  das
tempestades para chegar até nós.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

Jesus prontamente estendeu a
Sua  mão  para  Pedro,  ajudou-o  a
subir no barco e disse-lhe: 

-  “Ó homem de  pequena  fé,
por que duvidaste?”

Jesus  repreendeu Pedro pela
falta de fé. Ele quer que confiemos
n’Ele em toda e qualquer situação.

Logo  que  Pedro  e  Jesus
subiram  no  barco,  a  tempestade
cessou. Jesus tem domínio sobre a
natureza.  Ele pode nos proteger e
controlar todas as tempestades que
nos deixam abalados.

Jesus  entrou  no  barco  para
estar  com  os  discípulos   e  logo  o
barco chegou ao seu destino.

Jesus conquistou o espaço.

O  Mestre  usou  os  Seus
poderes  divinos  e  a  natureza  lhe
obedeceu.

Os  discípulos,  maravilhados,
O adoraram, dizendo:

-  “Verdadeiramente  Tu  és  o
Filho de Deus.”

Só  Jesus  pode  dar  calma  e
segurança  quando  surgem  as
dificuldades na nossa vida. Através
de  Jesus  temos  livramento  em
momentos de tribulação.

Jesus  não  descuida  de
nenhum de Seus filhos.

Você já entregou a direção da
sua  vida  para  Jesus?  Ele  quer
tomar o controle do seu barco.

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- Dividir os grupos de acordo com as cores dos barcos.

- Fazer os círculos.

- Em cada grupo dar um barco escrito: “Minha vida”.

- Passar o barco entre os participantes do grupo.

- Fazer a pergunta: “O que faz o barco da sua vida andar?”

- Cada pessoa vai falando o seu parecer.

- Depois  o  barco  volta  para  o  primeiro do círculo e fazemos 
  outra pergunta: “O que impede o barco da sua vida andar?”

- Em  cada  grupo  há  um  relator que irá escrever o parecer do 
  seu grupo.

- No final, cada relator dá a conclusão do seu grupo.



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

                 

                      

                                               

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

- À  medida  que   os   alunos   chegarem,   dê-lhes  um   crachá 
  numerado em formato de barco com os dizeres do versículo. 

- No  final  do estudo, os números sorteados deverão responder 
  as perguntas da lição.

- Quem  acertar  a resposta, ganha uma bala e um folheto, para  
  dar ao seu amigo que não conhece Jesus.

                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Jesus
estendendo

a mão,
tomou-o

e lhe
disse:

- Homem
                                                                           _             __                                                                         

                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

“Jesus
estendendo

a mão,
tomou-o

e lhe
disse:

- Homem
                                                                           _             __                                                                         

                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

de
pequena

fé,
porque

duvidaste?”
Mateus
14 : 31

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS



                                                                                                                  EX  ÉRCITO DE SALVAÇÃO  

NOME :                                                                                                      SÉRIE :                  ____  

   1 – VERSÍCULO - 

          

  

   2 – EXERCÍCIO  

   
   3 - CONCURSO

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

                                                                           _             __                                                                         
                                                                             PROJETO  MILAGRES  9  e  10 ANOS

A – Jesus andou sobre o _______________.

B – O discípulo que andou por sobre as águas foi _______________.

C – Esse discípulo viu o vento e clamou: “ Senhor, _______________ - me! ”

D – Jesus disse que Pedro tinha pouca _______________.

Complete o versículo usando as palavras que estão no
barco.  Mateus 14:31

“______________ estendendo a ______________

tomou-o e _____________ disse: _____________

de pequena ___________ por que ___________”.

Procure, nas figuras geométricas, as palavras que completam as frases abaixo.
Ao colorir as formas que contêm as palavras, você verá onde os discípulos de
Jesus estavam.

NOITE

BARCO MAR

AR

FÉ

JOÃO

DIA

ÁGUA

ONDA

PEDROSALVA

 

M ÃO  - H OME M
D UVIDAS TE

LHE - JE SUS - FÉ


