
 
 

 

DEZEMBRO – JESUS NA MINHA CASA 

AULA 5: A melhor visita que eu poderia receber 
 
Como é bom recebermos visitas especiais em nossas casas. Mas quando recebemos Jesus em nossa casa, nada é 
mais especial do que isso!!!  
A presença de Jesus na nossa casa e na nossa vida faz de nós pessoas melhores, pois cada vez que Ele nos visita, 
Ele deixa um pouquinho Dele em nós. 
Essa campanha termina nessa semana, mas te convido a continuar recebendo Jesus todos os dias. Essa é a melhor 
visita que você poderia receber. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Durante essa campanha as crianças aprenderam o que a presença de Jesus causou em várias casas. 
Certamente os milagres foram indescritíveis, impactantes, dignos de muita gratidão. 
Mas nessa aula quero refletir sobre algo mais profundo: o que a visita de Jesus tem gerado dentro de nós? 
Cada vez que você recebe a presença de Deus na sua vida, algo precisa acontecer. Essa presença de Jesus quer 
nos transformar, de dentro para fora. A cura começa no nosso interior, a transformação começa aonde ninguém 
conhece, no mais intimo da nossa alma, e se reflete em nosso modo de ver a vida, de caminhar, de se relacionar 
com as pessoas, de fazer as escolhas diárias. 
Nesse dia, nessa preparação de aula, te convido a desejar essa visita do Senhor e viver a transformação que 
somente Ele pode gerar dentro de você. 
 
Deus abençoe, te use e te dê uma aula abençoada! 
 

LEIA E MEDITE: 
 
Marcos 2:1-12 
 

OBJETIVOS: 
 
Ensinar a criança que Jesus é a visita mais importante que podemos receber. 
Cada vez que Jesus nos visita, algo especial acontece, e Ele deixa sempre um pouco Dele em nós, nos 
transformando em pessoas melhores, mais parecidas com Ele. 

 o desenvolvimento da Aula  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O que acontece quando Jesus visita uma criança? 
Aquilo que está no lugar mais escondido, no íntimo, Jesus tem acesso. Essa visita de Jesus quer ensinar a criança a 
lidar com seus medos, ansiedades, angustias, sonhos...  
A criança precisa aprender a receber a visita de Jesus não apenas no dia da necessidade, no dia da enfermidade ou 
solidão, mas todos os dias essa visita fará sua vida ser melhor. 
Que nessa aula cada criança deseje receber Jesus todos os dias, sabendo que sempre algo muito especial 
acontecerá, e Ele entregará para cada uma algo precioso, que somente Ele tem, e que nos faz ser pessoas 
melhores, mais parecidas com Ele. 
 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
SUGESTÃO CAMPANHA 

Peça para as crianças contarem como foi a experiência do boneco Jesus em suas casas. Faça o fechamento da 

dinâmica dizem que Jesus deseja todos os dias visitar as nossas casas. Ele sempre estará conosco, basta orarmos e 

lembraremos que Ele está presente. Essa campanha nos fez lembrar que Ele estará para sempre conosco, nunca 

nos deixará sozinhos. E tudo aquilo que precisarmos Ele estará sempre pronto a nos ajudar, ensinar e nos dar vitória. 
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SUGESTÃO AULA 

 
Prepare o cenário com material reciclável e conte essa história incrível de como esses amigos desejaram estar na 
presença de Jesus: 
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MINISTRANDO: 
 
Crianças, chegamos ao último dia da campanha Jesus na minha casa.  
Nessa aula aprenderemos que Jesus é a visita mais importante que alguém pode receber. 
 
Vocês sabiam que sempre que Jesus visita alguém algo especial acontece? 
 
Olha só o que aconteceu nessa visita... 
 
Jesus estava em uma casa na cidade de Cafarnaum. Era lá que Jesus ficava a maior parte do tempo. Muitos falam 
que era nessa casa que Pedro morava... 
 
Era tanta gente que queria ver Jesus e receber a visita Dele que nem cabia dentro da casa... 
Ficou gente em todos os cômodos da casa... a cozinha ficou lotada, a sala então, nem se fala..., tinha gente até no 
banheiro!!! E do lado de fora da casa, não cabia mais ninguém... As pessoas queriam pelo menos ouvir a voz dele, 
ainda que beeem de longe.... 
 
Era muito precioso ter a presença de Jesus, aprender com Ele, ouvir a voz Dele, ver como Ele agia... Sempre todos 
tinham algo a aprender e levar para suas vidas. Quando Jesus falava, a paz Dele entrava nos corações, e as 
pessoas iam para casa mais felizes. Por isso, não tinha como ficar longe de Jesus... 
Até quem não gostava de Jesus seguia Ele... Porque no fundo sabiam que Ele era muito especial. 
 
E crianças, vocês se lembram que em todas as casa que Jesus visitou algo especial aconteceu. E nessa casa não foi 
diferente... 
 
Vocês se lembram: a casa estava lotada!!! Não tinha como ninguém mais chegar perto de Jesus! 
Mas havia um homem paralítico que queria muito ver Jesus. Ele sabia que se pudesse chegar perto de Jesus, ele 
seria curado... Mas como entrar naquela casa se estava tão lotada? Ninguém daria lugar para ele... 
 
Mas esse paralitico não estava sozinho... ele tinha 4 amigos cheios de fé e muito criativos. Então eles bolaram um 
plano. Algum deles disse: “ se não dá para entrar pela porta, vamos entrar pelo telhado!” 
 
Então eles colocaram o amigo paralitico em uma cama, subiram com ele no telhado da casa, fizeram um buraco no 
telhado bem pertinho do lugar onde Jesus estava, e com uma corda amarrada na cama desceram o paralítico pelo 
buraco.  
 
Jesus estava pregando e de repente começou a descer um homem pelo telhado!!! Na mesma hora Jesus ficou 
admirado com a fé daqueles homens. E Jesus disse ao Paralítico: “os seus pecados estão perdoados” 
 
Mas crianças, será que o paralítico precisava ser perdoado ou curado? 
Olha só o que essa história quer nos ensinar: Jesus quer nos curar de dentro para fora. As vezes a pessoa está 
doente lá dentro dela, com mágoas, tristezas, culpas medos, coisas que ninguém vê... Mas Jesus vê tudo. E ele 
queria que aquele homem vivesse uma transformação completa, sendo salvo primeiro. 
 
E depois de curar o interior daquele homem Jesus disse para ele se levantar, pegar a cama e ir para casa. E naquele 
mesmo momento o paralitico foi curado. 
 
Olha só que especial o que aconteceu naquela visita! Todos aprenderam que Jesus faz milagres, mas que quer curar 
também o nosso interior. 
 
Aquele homem saiu da visita transformado, um homem melhor. 
Os seus amigos, também. 
Os discípulos de Jesus, também! 
E toda aquela multidão teve que reconhecer que ter Jesus em sua casa é a melhor coisa que pode acontecer com 
alguém. 
 
E eu quero contar para vocês que Jesus quer visitar a sua casa todos os dias. Mesmo quando essa campanha 
terminar Ele vai continuar te visitando. As vezes na visita Dele, Ele vai levar uma cura, as vezes um consolo, as 
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vezes uma benção de prosperidade, as vezes uma paz incrível, as vezes algo que você nem imaginava, mas em 
todas as vezes algo especial vai acontecer e você será melhor depois de cada visita. 
 
Se você acha que não precisa de nada, experimente receber Jesus. Você vai ver como sua vida vai mudar. 

 
  

LOUVOR: 
 

“A casa é sua” – Casa Worship 

“É feliz o lar” – 3 Palavrinhas 

“Família Projeto de Deus – Aline Nascimento 

 

ORAÇÃO: 
 

“Senhor Jesus, eu desejo receber a sua visita todos os dias da minha vida. Me perdoe pelos meus erros. Eu 
quero ser cheio da sua presença e ser melhor a cada dia. Obrigada por me amar tanto e cuidar de mim. Em 
nome de Jesus. Amém.” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Creia no Senhor Jesus e você e as pessoas da sua casa serão salvos” Atos 16:31 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Como estava a casa que Jesus visitou? 
- O que os amigos gostariam que acontecesse? 
- Como os amigos levaram o paralítico até Jesus? 
- O que Jesus disse logo que viu o paralítico? 
- O que acontece quando uma pessoa recebe a visita de Jesus? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Vocês sabiam que aqueles 4 amigos entregaram uma oferta muito especial? 
Oferta sempre envolve sacrifício... 
E imaginem só que sacrifício que foi subir no telhado daquela casa e carregar para cima do telhado um homem que 
não andava... E ainda fazer um buraco no telhado!!! 
Será que foram só alguns minutinhos ou foram horas? Será que foi fácil ou foi difícil? 
Mesmo sendo um desafio grande, aqueles 4 amigos tiveram muita fé e determinação. 
Eles tinham um propósito: levar esse amigo até Jesus, não importante o quão sacrificante isso fosse... 
 
Nós temos um propósito no kids: levar as crianças até Jesus! E vocês todos fazem parte desse propósito. 
E quero perguntar aqui: como podemos levar mais crianças até Jesus? 
Cada um aqui pode fazer a sua parte e juntos vamos entregar essa oferta linda para Deus de ter muitas crianças 
chegando perto de Jesus e sendo salvas e abençoadas por ele. 

 
 
PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
 
Hoje tivemos o encerramento da campanha JESUS NA MINHA CASA. 
Você e sua família são escolhidos por Deus, e designados para um propósito do Senhor. 
Abra sua casa todos os dias para receber Jesus. Essa é a principal visita que alguém poderia receber. 
E sempre que Jesus te visitar, algo especial acontecerá. 
 
Deus abençoe! 
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ATIVIDADE  
 

 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 

 

 
 
 


