Abril
Jesus cura parte II - Paralítico
Roteiro – Semana 3
Parte 1 – Hora do Louvor: Separe as crianças em outro cômodo da casa.
Cante a música: “Deus é bom pra mim” (áudio Abril S2)- usaremos o mesmo áudio da semana passada
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: Mateus 7:7-8 “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.”
(Sempre que houver perguntas deixe que todas as crianças respondam e participem)
Você já ajudou alguém que estava doente? (Orou, levou ao médico, deu remédio)
Nossa história de hoje começa quando Jesus estava voltando para a cidade de Cafarnaum, e logo essa
notícia se espalhou. Muitas pessoas foram para Cafarnaum e havia tanta gente que muitos ficaram para
o lado de fora.
Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico, que estava sendo carregado
por 4 homens, mas como havia muita gente na casa eles não conseguiram levar o homem próximo de
Jesus.
Então para aproximarem o paralítico de Jesus fizeram um buraco no telhado da casa, bem em cima do
lugar onde Jesus estava e desceram o doente por ali deitado em uma cama. Jesus viu que eles tinha fé
e disse ao paralítico: — Os seus pecados estão perdoados.
Alguns mestres da Lei que estavam sentados ali começaram a pensar: “O que é isso que esse homem
está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus! Ninguém pode perdoar pecados; só Deus tem esse poder!”
E Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia o que eles estavam pensando e disse:—Por que
vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: “Os seus pecados estão
perdoados” ou “Levante-se, pegue a sua cama e ande”? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do
Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados.
Então disse ao paralítico: —Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa.
No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito
admirados e louvaram a Deus, dizendo: —Nunca vimos uma coisa assim!
Muitas pessoas naquela época sabiam o que Jesus fazia, por isso ele sempre estava rodeado de pessoas
que precisavam de cura, libertação, ou que simplesmente gostavam de ouvir aquilo que Ele ensinava.
Naquela casa em cafarnaum tinha tanta gente !!! você acha que os amigos do paralítico pensaram em
desistir? Eles poderiam deixar para outro dia, quando tivesse mais vazio, mas eles tinham certeza que
se Jesus simplesmente ordenasse, a cura aconteceria.
Jesus viu naqueles homens fé, por isso fez com que naquele dia o paralítico voltasse a andar

Creia nisso! Você é filho de Deus como Jesus, você também tem poder de orar pelas pessoas para que
elas sejam curadas, por isso comece desde já.
Você sabia que Deus pode usar as suas mãos para levar cura aos que necessitam?!!! Pois é verdade!

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
especificamente para cura deve se sentar na cadeira. Quando a criança se sentar, pergunte se ela
precisa de uma cura específica e ore por ela.

Parte 5 – Hora da Atividade: Entregue o desenho sugerido, um para cada criança (anexo ativ. Abril S3).
Peça para que elas pintem o desenho. (Material necessário: lápis de cor)
Parte 6: Para finalizar ore com todas as crianças para que Deus use a cada uma assim como usou Jesus,
que cada um possa aprender a não desistir mas sim ser persistente. Agradeça a Deus pela célula e pela
oportunidade de estarem juntos.
Fim!
Que Deus te abençoe!
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