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SOLIDARIEDADE
Aula 3 – Ajudar aos doentes
Para você professor (a)
Vamos continuar falando sobre solidariedade com as crianças neste mês. Hoje falaremos sobre a
amizade. Como é bom termos amigos. Mas é muito bom ser amigo também. Poder ajudar nossos
amigos nos faz tão bem.
Aqueles quatro amigos ao saber que Jesus estava naquela casa não mediram esforços para ajudar o
amigo que estava doente. E uma doença que todos julgavam incurável. Mas para Deus não há
impossíveis e a fé que esses homens tinham é um exemplo para seguirmos nas nossas vidas.
Com a cura do paralítico Jesus mostrou seu Poder além das expectativas humanas de todos que
estavam assistindo. Jesus queria ensinar a todos naquele lugar que Ele têm autoridade sobre todas as
coisas.
Professor, seu desafio nesta semana é visitar um hospital. Orar pelos enfermos e levar uma Palavra de
Vida para aqueles que estão abatidos. Com certeza você terá uma experiência incrível e poderá
compartilhar com as crianças como foi.

Base Bíblica
Marcos 2.1-12
.

Objetivo
Mostrar as crianças como podemos ajudar os amigos a conhecerem e confiarem em Jesus.

Situação da Criança
Muitas crianças não são ensinadas a ajudar, estamos num tempo onde o consumismo impera entre as
crianças, algumas só querem mostrar o que tem, tirar proveito por isso. Outras completamente egoístas
não conseguem pensar em como é bom ajudar o próximo.
Nesta aula vamos ensiná-las como é bom ter amigos e melhor ainda poder ajudar nossos amigos.
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula
Sugestão 1
Nesta aula leve uma venda.
1 fita crepe
Leve alguns lápis para as crianças confeccionarem as lembrancinhas,você também vai precisar de cola
colorida ou plástica.
Sugestão 2
Atualize o painel do amor e conte como foi sua experiência de ajudar alguém que está doente.
Ao final da aula peça para as crianças falarem os nomes de quem elas conhece que está doente e ore
com a turma por essas crianças. Explique que muitas vezes a oração é a maior ajuda que podemos dar
para alguém.

Contando a História
Pergunte as crianças:
-Alguém aqui já precisou da ajuda de alguém quando estava doente?( Deixe que todos respondam)
Hoje vou falar de um homem que precisou da ajuda de 4 amigos.
Esse homem ficou sabendo que Jesus estava em uma casa na cidade de Cafarnaum onde ele morava.
Ele não podia andar e queria muito ver Jesus, então pediu para seus amigos o levarem até Ele. Mas
tinha uma multidão onde Jesus estava e eles não conseguiam passar.
Foi aí que esses 4 amigos tiveram a ideia de entrar na casa pelo teto!!!!
Isso mesmo pelo teto!!!
Eles deram a volta na casa e com muito cuidado subiram o amigo que não podia andar no teto,abriram
um buraco e desceram seu amigo para conhecer Jesus.
Quando Jesus os viu ele perdoou os pecados daquel rapaz e o curou. No mesmo instante que Jesus
ordenou que ele se levantasse, aquele homem que não podia andar levantou. Foi completamente
curado. Todos ficaram admirados com esse maravilhoso milagre.
Mas sabe algo que gosto muito nessa história: dos amigos daquele paralítico! Ainda bem que aquele
paralítico pode contar com seus amigos. Eles não tiveram preguiça de ajudar. Olha que trabalhão que
tiveram. Imagina como devem ter ficado felizes quando viram que Jesus curou seu amigo?
E nós também podemos ser como eles. Podemos ajudar as pessoas que estão doentes e podemos
levar todos os nossos amigos até Jesus. Todos que ainda não conhecem a Igreja, talvez no seu
prédio,na sua rua ou na sua escola.
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Vamos nessa semana falar como é bom ser amigo de Jesus. Conte aos seus amigos que Ele é
Poderoso para fazer qualquer coisa. E se tiver algum amigo doente,ore por ele fale que Jesus pode
curá-lo.
Jesus escuta nossa oração a qualquer hora e nos ajuda em tudo que precisarmos.
Conte para as crianças sua experiência indo no hospital orar pelas pessoas. Se puder mostre fotos.
E o desafio das crianças para essa semana será trazer alimentos não perecíveis para o kids.

Versículo
Mateus 2.10-11
“Para que saibas que o Filho do homem tem autoridade para perdoar pecados “ ( Adaptado)

Verificação do Ensino
- Quantos amigos levaram o paralítico até Jesus?
- Como eles conseguiram passar pela multidão?

Oferta
Aqueles 4 amigos ofertaram seu tempo para cuidar do seu amigo e o levar até Jesus .
Hoje também vamos ofertar nosso tempo cuidando de nossos amigos. Pergunte a um amiguinho
alguma coisa que ele precise ou que ele não saiba e tem muita vontade de aprender.
Se você puder ajudá-lo a conseguir o que precisa ou ensinar aquilo que ele ainda não sabe vai ser uma
atitude muito legal e linda assim como aqueles 4 amigos fizeram.

Atividade
Faça um caminho com a fita crepe no chão.
Separe as crianças em duplas: vende os olhos de uma das crianças e peça para a outra guia-á
somente com a voz.
Isso fará com que eles criem mais confiança um no outro e fortalecerá o vínculo d amizade entre eles.
Depois
Cada criança vai decorar o lápis e escolher um amigo para presentear. As crianças devem decorar o
lápis para presentear outro amigo na sala. Organize para que todos recebam o presente do amigo.
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Lembrancinha
Lápis decorado pelo amigo.

