LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
10
Nos Evangelhos – Deus Chama o Paralítico
LEITURA BÍBLICA: Mt 9:1-8; Mc 2:1-12; Lc 5:17-26.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Sl 86:5 Pois tu, Senhor, és bom e compassivo; abundante em benignidade para com todos os que te
invocam.
Sl 103:2-3 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios.
1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.
OBJETIVO: Ver que Deus nos chama para ir a Ele quando pecamos, e Ele nos perdoará.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Faça um leito colando tiras de papel de diversas cores em uma cartolina. Plastifique-o ou revista-o
com papel contact transparente.
2) Usando cartolina, recrie a cena da história dos quatro amigos baixando o leito por um buraco no
telhado usando uma tira de papel para subir e descer o leito.

CONTEÚDO: O Senhor Jesus estava em uma casa na cidade de Cafarnaum, uma cidade da Galileia
localizada no litoral noroeste do Mar da Galileia. É mencionada como sendo a “Sua própria cidade”
(Mt 9:1). Em um dos dias que ensinava ali, muitas pessoas estavam reunidas, inclusive fariseus e
escribas que tinham vindo de todas as vilas da Galileia e Judeia e Jerusalém. A casa estava lotada;
não havia espaço para mais ninguém, nem mesmo junto à porta. O Senhor Jesus falava a palavra às
muitas pessoas reunidas na casa.
Então quatro homens trouxeram um paralítico num leito (ou uma esteira ou maca); eles procuraram
uma maneira de carregar o homem e pô-lo diante do Senhor Jesus. Mas, como não acharam um meio
de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, removeram algumas telhas e fizeram uma
abertura para passar o leito onde estava o paralítico, e desceram-no para o meio, diante de Jesus. O
Senhor Jesus, obervando isso, viu a fé deles e disse ao paralítico: “Filho, perdoados são os teus
pecados”.
Alguns dos escribas e fariseus que estavam sentados ali começaram a argumentar em seus corações,
dizendo: “Por que fala este assim? Ele blasfema! Quem pode perdoar pecados senão Um só, que é
Deus?”. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: “Por que arrazoais sobre essas coisas em
vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer:
Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra
autoridade para perdoar pecados – disse ao paralítico: A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito e vai
para a tua casa.” Ele se levantou e, imediatamente, tomando o leito, saiu diante de todos e foi para
casa, glorificando a Deus, de modo que todos ficaram maravilhados e também glorificaram a Deus,
dizendo: “Jamais vimos coisa assim! Hoje vimos coisas extraordinárias.” (Mc 2:12; Lc 5:26).
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a

idade das crianças que você está servindo.
•

O Senhor Jesus tem autoridade, poder e capacidade de perdoar pecados. A paralisia do
homem era um resultado de seus pecados. O Senhor Jesus tinha autoridade e poder para
perdoar seus pecados e curá-lo. Era mais fácil para o Senhor dizer: “Perdoados são os teus
pecados” do que dizer: “Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa”, mas Ele falou e
realizou as duas coisas. Somente Deus é capaz de perdoar pecados e nos curar! (Mt 9:6; 1Tm
2:5). Quando sentimos que pecamos, devemos ir a Ele com fé, sabendo que, se confessarmos,
Ele pode perdoar e perdoará nossos pecados (1Jo 1:9). Quando fazemos algo errado,
discutimos com nossos pais ou professores, ou ofendemos um amigo ou irmão, devemos
confessar e pedir desculpas. Em troca, nossos pais, professores, amigos e irmãos nos
perdoarão.

•

Nossos amigos podem nos ajudar. Assim como os amigos do paralítico, às vezes as pessoas
ao nosso redor – nossos pais, irmãos ou professores, ou companheiros na igreja, podem nos
encorajar a orar, a ir às reuniões ou a ler a Bíblia. Devemos cooperar com eles, sabendo que
estão tentando nos ajudar a ir ao Senhor.

•

Os amigos do paralítico tinham fé e acreditavam que o Senhor poderia curar seu amigo.
Eles estavam certos de que o Senhor seria capaz de curar seu amigo. A Bíblia diz que,
quando o Senhor viu a fé dos amigos, Ele curou o paralítico. Eles tinham uma fé muito
grande, e essa fé ajudou o amigo a ser curado!

•

O paralítico tinha amigos que cuidavam dele, e nós também podemos ser bons amigos.
Os quatro amigos queriam que seu amigo paralisado pudesse andar novamente, e mostravam
determinação e bom trabalho em equipe. Quando não conseguiram entrar na casa lotada,
fizeram um grande esforço e levaram o amigo até o telhado, onde fizeram um buraco entre as
telhas! Sua solução mostrou determinação, habilidades para resolver problemas e
criatividade. Um bom amigo está sempre disposto a ajudar seus amigos e “em todo tempo
ama” (Pv. 17:17). Podemos gostar de brincar com nossos amigos, mas e quando eles não
querem jogar o mesmo jogo – decidimos que não queremos mais brincar com eles? E quando
estão doentes e não conseguem brincar? Enviamos um cartão para mostrar que ainda nos
preocupamos com eles? Essas são algumas coisas que um bom amigo e companheiro pode
fazer.
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