Abril
Jesus cura I – Cura do Cego Batimeu
Roteiro – Semana 2
Parte 1 – Hora do Louvor: Separe as crianças em outro cômodo da casa.
Cante a música: “Deus é bom pra mim” (áudio Abril S2)
Letra: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim,
Feliz estou, cantando eu vou, Deus é bom pra mim!
(Cante de 2 a 3 vezes até as crianças conseguirem cantar com você)
Parte 2 – Hora da História:
Texto Bíblico base: Isaías 53:4 “Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as
nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.”
(Sempre que houver perguntas deixe que todas as crianças respondam e participem)
Quebra gelo: Faça um circuito com objetos em forma de obstáculos (ex. almofada no chão, bambolê) e
leve uma venda para tampar os olhos das crianças. Peça que o grupo se separe em duplas. Uma das
crianças deverá ter os olhos tampados e a outra deverá guiar a criança somente com a voz. Quando a
criança chegar ao final do circuito, peça que agora ela guie ao seu colega. Espere que todos passem
pelo circuito com os olhos vendados.
O que vocês sentiram quando caminhavam sem enxergar?
2 Coríntios 5:7 “Porque andamos por fé, e não por vista”. Os filhos de Deus andam por fé e não pelo
que veem.
Alguma vez você pediu para Jesus te curar?
Jesus é poderoso para curar, e ele pode curar a mim e a você!
Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus e sobre o que ele com o Seu poder pode fazer.
Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e com uma grande multidão.
Havia pelo caminho um homem cego chamado Bartimeu, ele era filho de Timeu e estava ali sentado no
caminho mendigando.
Vocês já viram alguém pedindo esmola na rua? Pois Bartimeu estava assim, pedindo esmola na rua.
Batimeu ouviu a multidão passando e logo perguntou: “O que está acontecendo?”. E alguém disse:
“Jesus de Nazaré está passando”.
Quando Bartimeu soube que era Jesus ele começou a clamar e gritar, dizendo: “Jesus filho de Davi,
tem misericórdia de mim!!”.
As pessoas que estavam passando repreendiam Bartimeu, para que ele fricassê quieto, mas ele gritava
ainda mais alto: “Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim!!”.
Jesus então parou e pediu para que chamassem o cego, e o chamaram.
Bartimeu levantou-se rapidamente e foi até o mestre Jesus.

E Jesus perguntou: “O que queres que eu te faça?”
E o cego lhe disse: “Mestre, eu quero ver!”
E Jesus disse: “Recupere a visão! a tua fé te salvou”. Logo o cego começou a enxergar e seguiu a Jesus
pelo caminho, glorificando a Deus. E quando o povo viu aquele milagre deu louvores a Deus.
(Esta história está em Marcos 10:46-52 e em Lucas 18:35-43)
Você acha que Jesus não sabia que aquele cego queria ver? Ele sabia, mas ele queria ouvir do cego.
As vezes nós temos uma dificuldade e acabamos não contando para o Senhor sobre a nossa dificuldade,
mas Jesus quer ouvir o que você tem a dizer.
Além disso Bartimeu podia ter pedido qualquer outra coisa para Jesus, como fama, dinheiro, ou
qualquer outra coisa, mas ele focou naquilo que ele precisava de verdade e não nas coisas superficiais,
que não trazem a real felicidade. Bartimeu preferiu crer em Jesus e pedir algo que ele sabia que só
Jesus poderia fazer.
Nós precisamos saber pedir as coisas para o Senhor, e quando pedimos com fé o Senhor nos ouve e nos
responde.
Tiago 4:3 “Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.”

Parte 3 – Hora do Louvor II: Cante a música do início novamente.
Parte 4 – Hora da Oração: Separe uma cadeira e diga que se alguém quiser alguma oração deve se
sentar na cadeira. Quando a criança se sentar, pergunte se ela precisa de oração por algo específico e
ore por ela.
Parte 5 – Hora da Atividade: Peça para que as crianças, em uma folha em branco, escrevam a palavra
FÉ bem grande no centro da folha, e ao redor ou atrás escrevam ou desenhem motivos, ou testemunhos
para nunca se esquecerem de ter fé nos momentos difíceis. (Material necessário: folha, lápis de
escrever e lápis de cor)
Se preferir: Elas podem também recortar de revistas alguma figura que lembre sobre a fé. (Material
necessário: Revistas e jornais)
Peça para que as crianças levem para casa a folha e coloquem em um lugar onde possam ver para
sempre se lembrarem que elas precisam ter fé, pois Deus é fiel (Ex: guarda-roupa, espelho, porta)

Parte 6: Para finalizar ore com todas as crianças para que Deus as ajude a ter fé e confiar que o Senhor
pode ajuda-las em qualquer situação, até mesmo quando estiverem doentes.
Fim!
Que Deus te abençoe!
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