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Aula 03 – Jesus amigo de meninos e meninas 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nessa aula vamos falar sobre a amizade de Jesus com Lázaro, Maria e Marta, vamos deixar claro 

que Jesus era amigo de meninos e meninas e que sobre tudo e tudo Jesus é o melhor amigo que 

podemos ter. 

 

 PARA O PROFESSOR 

 

Podemos ver que Jesus tinha uma aliança de amizade com Lázaro e suas irmãs, Jesus já estava 

em outra cidade quando recebeu a noticia que Lazaro estava morto, ele mediu esforços para voltar 

e ajudar seu amigo e sua família. Quando ele chegou na cidade (que por sinal, era uma cidade 

onde haviam muitos fariseus e estes queriam apedrejar Jesus)ficou muito triste  ao ver que Maria, - 

Irma de Lázaro - que também era sua amiga, chorava muito. Jesus sentiu a dor de Maria, pois a 

amava verdadeiramente; visto isso, logo se apressou, eis que era o único que poderia resolver a 

aflição naquela situação. Jesus é o mesmo, ele não mudou, é o único que pode remover de nós 

toda aflição, toda morte, ele pode ressuscitar tudo aquilo que já cheira mal. Por isso, a melhor 

amizade que podemos ter é a de Jesus, ele pode nos preparar amigos meninos e meninas que são 

companheiros aqui na terra, com quem podemos estabelecer aliança. Jesus o filho de Deus, 

aquele que tem todo o poder para transformar o nosso interior, aquele que manda tirar a pedra 

onde esta sepultado seu sonho, aquele que ressuscitou é o que traz a luz novamente para sua 

vida. 

Nos precisamos transmitir para os bebes que ter uma amizade com Jesus é a melhor opção, que 

podemos ter amigos, porem a mais importante amizade é a de Jesus, pois ele é o amigo melhor. 

 BASE BIBLICA 

 

Livro de João 11; 12. 1 ao 11. 

 OBJETIVO 

 

Mostrar que Jesus é o melhor amigo! 

VERSICULO 

Vocês são meus amigos. João 15:15b (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 Um livro gigante conveccionado  com caixa de papelão 

 Imagens dos personagens da historia  

 De um lado o cenário ao fundo deve ser de um dia ensolarado  

 Do outro lado coloque as atitudes de um amigo de Deus 

          

                                 

 

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  

 

Olá galerinha, hoje nós vamos falar sobre amizade, isso mesmo, nós podemos ser amiguinhos de 

todos, podemos ser amigos das meninas e dos meninos.  

Jesus foi dos meninos e também foi amigo das meninas, você sabiam? 

E hoje eu trouxe um amigo bem grandão pra mostrar como podemos ser amigos de todos, vamos 

ver? 

Esse aqui é o meu amigo livro, o que será que tem lá dentro do nosso livro gigante? 
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Olha só! Esse aqui é Jesus, e esse é Lazaro (mostre as figuras e as cole com velcro na parte da 

paisagem) amigo de Jesus. Um dia Lázaro ficou muito dodói e Jesus estava muito longe, e ficou 

sabendo que Lazaro precisa de muita ajuda, foi encontrar com ele e quanto chegou em sua casa 

Jesus encontrou a irmã de Lazaro que estava chorando e muito triste, mas ele trouxe a cura, a 

ressurreição para Lazaro e muita alegria para seus amigos. Jesus é o melhor amigo que podemos 

ter. 

 

Atividade: A amizade de Jesus é tão boa que nos ajuda a não fazer aquilo que não é certo, Jesus 

nos limpa e traz alegria, por isso não precisamos mais brigar e nem bater nos nossos amiguinhos. 

 - Vamos colar dentro do livro imagens do que nós fazemos agora que somos amigos de Jesus e 

de todos. 

 
 LEMBRANCINHA 

 

  Mini livrinhos com a mensagem “EU SOU AMIGO DE DEUS”.      

          

 

Divirta-se e Boa aula! 

 

 


