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AULA 3 -  Jesus chora com quem está triste 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Nessa aula falaremos sobre o momento em que Jesus chorou por ver o sofrimento da sua amiga 
Maria e por ver seu amigo Lazaro morto. 
Jesus tinha poder de reverter àquela situação, mas mesmo assim se compadeceu daquele 
sentimento. Ele se importava com aquelas pessoas e com a profunda tristeza que eles estavam 
sentido. 
 
O amor de Jesus foi derramado através daquelas lágrimas, e esse grandioso amor o moveu para 
que um milagre poderoso fosse realizado. 
Jesus deu a ordem e Lázaro ressuscitou! A tristeza foi transformada em alegria. 
A presença de Jesus trouxe o milagre, a ressurreição, a nova vida. 
 
Jesus está em nós. Ele quer nos carregar no colo no dia da nossa tristeza, e Ele quer nos ensinar 
que Ele se importa. 
Que cada criança receba essa convicção. Nada é ignorado por Deus. Ele nos entende, esse sofre 
com o nosso sofrimento, mas muito mais do que isso, Ele transforma a nossa tristeza em alegria. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 11:1-45 

 

OBJETIVOS 

 
Mostrar que Jesus se importa com cada situação que a criança está passando. 
O dia triste pode chegar, mas Jesus tem sempre um livramento preparado para cada um. 
Que as crianças aprendam a compartilhar com Ele as suas tristezas e saber que Ele pode 
transformar a tristeza em alegria. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças podem muitas vezes pensar que Jesus está muito ocupado com grandes problemas, 
como conflitos entre países, doenças graves que matam milhares de pessoas, ou outras 
situações que parecem difíceis de resolver. E com isso elas se sentem sozinhas em suas 
guerras, Muitas não compartilham com os pais as suas tristezas e tem vergonha de compartilhar 
com os amigos. 
 
Nessa aula elas aprenderão que Jesus se importa! Ele está presente em todos os momentos. Ele 
cuida de tudo, não deixa nada passar desapercebido.  
 
Que cada criança saia dessa aula com a convicção que aquilo que tem feito ela sofrer é 
importante para Ele, e Ele deseja transformar esse choro em uma alegria muito grande. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

Sugestão 1 



 

 

 

 

Maio – Não estou sozinho  
“O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
1. Leve diversas figuras que representem grandes problemas atuais (pode ser de revista, jornal, 

internet). Leve também imagens de crianças com problemas; 
2. Peça para a sala colocar em ordem de prioridade o que é mais importante de Jesus, e com o 

que Ele se importa mais; 
3. Após a dinâmica, explique que para Jesus todas as situações são importantes e que Ele 

nunca está ocupado demais para um problema, porque Ele é onipresente. Isso significa que 
Ele está presente em todas as situações ao mesmo tempo. Então não há nada que passe 
desapercebido por Deus. 

 

Sugestão 2 
  

1. Faça a representação da história utilizando os 
principais personagens.  
 

2. Você pode imprimir cada personagem abaixo e 
colar em um palito de sorvete, por exemplo. 

 

 
 

MINISTRANDO: 

 

(inicie a ministração com a atividade proposta na sugestão 1) 

Como é bom sabermos que Jesus se importa com todos os problemas que existem, não é 
mesmo. 

E essa capacidade Dele estar presente em todos os lugares, isso é maravilhoso! Pois Ele 
consegue cuidar de todos ao mesmo tempo.  

Sabe crianças, quando Jesus veio ao mundo como homem, um grande amigo passou por um 
problemão, e como Jesus não estava presente, as pessoas acharam que Jesus tinha 
abandonado Ele no momento mais difícil de sua vida. 

Foi assim que aconteceu: Jesus era muito amigo de Lázaro, Maria e Marta. Esses 3 eram irmãos. 
Jesus costumava ir na casa deles... Eles eram amigos mesmo! 

Mas um dia Lázaro ficou muito doente. As irmãs ficaram preocupadas e mandaram chamar 
Jesus. 

Jesus estava longe. Ele disse para não se preocuparem, porque aquela enfermidade não era 
para morte. E decidiu ficar mais 2 dias no lugar aonde Ele estava.  

Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, ele já tinha morrido! As irmãs estavam muito tristes. 
Todos choravam muito. Então Jesus chorou também. 

Será que Jesus chegou atrasado? Será que ele se enganou quando disse que aquela 
enfermidade não era para morte??? 

Jesus sabia tudo o que ia acontecer... Ele sabia que Lazaro ia morrer. Mas Ele queria que Lazaro 
e aquelas pessoas presenciassem algo inacreditável: a ressurreição.  
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Então Jesus pediu para ir até o tumulo aonde Lázaro estava. Marta, irmã de Lazaro, não estava 
entendendo nada... Ela disse que Lázaro já tinha morrido faziam 3 dias, e que já estava 
fedendo!!! Jesus estava atrasado! 

Só que ela estava enganada! Jesus foi até lá, e disse: “Lázaro, sai para fora’. E Lázaro, todo 
enrolado saiu do tumulo, vivo, curado, ressuscitado!!! E todos puderam ver o poder de Deus! 

Agora eu pergunto algo para vocês: se Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, porque Ele chorou? 

Jesus chorou porque Ele se importava com o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ele sentiu 
a dor de Maria, de Marta. Ele ficou triste junto com aquelas pessoas. 

Todas as vezes que estamos tristes, Jesus chora com a gente. Ele se importa!  

Mas Ele enxuga as nossas lágrimas e mostra que Ele pode fazer essa tristeza se transformar em 
alegria. 

Isso aconteceu com Lázaro e suas irmãs. Aquele choro de tristeza se transformou em uma 
grande alegria. 

Pense agora no que te faz chorar, no que te deixa triste. Jesus se importa também com esse 
problema. E Ele quer transformar essa sua tristeza em alegria. 

Quem hoje quer receber um abraço de Jesus, que tira a tristeza e traz a alegria? Vamos orar por 
isso. 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que o Senhor se importa com o que eu sinto. Obrigada por chorar 
comigo, e estar ao meu lado todas as vezes que precisei. Eu sei que não estou mais sozinho. 
Obrigada por estar comigo. E eu te peço hoje, que essa tristeza que eu tenho dentro de mim, se 
transforme em alegria. 
Eu recebo o Seu abraço e o Seu amor” 
 
Como um ato profético, abrace a cada criança e declare: “receba o abraço de Jesus” 
 

VERSÍCULO 

 
“Jesus chorou” João 11:35 
 

Verificação de ensino 

 

- Jesus é onipresente. O que isso significa? 
- Jesus chora? 
- Porque o que sentimos é importante para Deus? 
- O que aconteceu com Lázaro? 
- Porque Marta achou que Jesus estava atrasado? 
- O que devemos fazer quando estamos tristes 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
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Jesus quer nos ensinar a confiar Nele. Quando Ele disse que aquela enfermidade não era para 
morte, Ele sabia que um milagre poderoso estava por acontecer. 
Muitas pessoas hoje passam por guerras financeiras. Isso significa que elas não tem dinheiro 
para comprar tudo o que precisam. Mas Jesus quer ensinar o todos para confiarem Nele.  
Se formos fiéis a Ele, não duvidarmos, Ele pode fazer um milagre. 
Então hoje vamos entregar a nossa oferta, declarando que confiamos em Jesus. 
 

ATIVIDADE  

 

Nessa aula vamos fazer diversas brincadeiras utilizado o personagem Lázaro da história; 
 

Brincadeira 1: aonde está Lázaro. 
 
1. Envolva um prendedor de roupa com fita crepe 

branca e faça um rostinho.  
2. Pegue 3 copos (não pode ser transparente) e 

esconda o Lazaro em um deles. 
3. Misture os copos. As crianças deverão acertar 

aonde está o Lázaro. 
 

Brincadeira 2: Embalsamando o Lázaro 
 
1. Divisa a sala em 2 grupos. 
2. Dê a cada equipe um rolo de papel higiênico.  
3. Peça a cada equipe que escolha uma criança no time para ser Lázaro 
4. Quando falar “já” as crianças terão 30 segundos para embalsamar o Lázaro, envolvendo o 

papel higiênico em torno da criança 
5. Vence quem preparar melhor o Lázaro. 
 

Brincadeira 3: Descobrindo o versículo 
 

1. Escreva um versículo bíblico em um pedaço de papel. Recorte de forma que cada palavra 
fique em um papel diferente. 

2. Pegue 2 bonecas de tamanho médio e com faixas enrole a boneca e esconda as palavras do 
versículo entre as faixas 

3. Vencerá a brincadeira aquele que primeiro conseguir descobrir qual é o versículo. 
 

Brincadeira 4: Desenrolando com o conhecimento 
 
1. Divida a sala em 2 equipes 

2. Enrole 1 representante de cada equipe com papel higiênico. Ele representará o Lázaro da 
equipe 

3. Faça perguntas para cada time (sobre essa e historias anteriores) 

4. A equipe que acertar deve desenrolar 1 volta do seu Lázaro 

5. Vencerá a equipe que desenrolar primeiro o Lázaro 

 
Brincadeira 5: Lázaro dentro e fora 

 

1. Com uma fita trace uma linha dividindo o espaço a sala 
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2. Estabeleça qual será o lado de dentro e qual será o lado de fora do túmulo 

3. Ao seu comando, as crianças deverão pular para dentro ou fora do túmulo (dinâmica 
semelhante a brincadeira vivo ou morto) 

4. Você pode pular junto com as crianças e fazer movimentos que as confunda 

5. A cada erro uma criança é eliminada, até se ter um vencedor 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Cada criança deverá confeccionar o seu personagem Lázaro e levar para casa. 

 
 


