Lição 10 O Centurião encontra Jesus

em sua casa. Convidar um mestre judeu para tal casa seria ofensivo sob circunstâncias
normais, mas neste caso, os mais velhos da comunidade queriam fazer uma exceção.
O centurião demonstra que Ele entende o princípio de autoridade que Jesus
exerce. Os soldados romanos eram muito disciplinados e seguiam as ordens
cuidadosamente.
Gentio era normalmente sinônimo de pagão, sem fé no Deus de Israel.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Cafarnaum – Cidade que ficava junto ao mar da Galileia. Foi o centro das atividades
de Jesus durante seu ministério na Galileia.
2. Centurião – Oficial que comandava cem soldados do exército romano.
3. Sinagoga – Casa de oração dos judeus, que começou a existir provavelmente
durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo bíblico. Nelas, adultos e
crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. A doutrina cristã se
espalhou entre os judeus por meio das sinagogas, cuja organização e forma de culto
foram adotadas pelas igrejas cristãs.

Recurso para a história
Texto bíblico: Lucas 7.1-10; Mateus 8.5-13.
Versículo para memorizar: “Se podes?”, disse Jesus. “Tudo é possível àquele que crê.”
Marcos 9.23

Orientações para o líder
O exército romano mais próximo estava estacionado na Síria, mas muitas
tropas também estavam paradas em Cesareia, na costa do Mediterrâneo; talvez o
menor grupo estivesse estabelecido na Palestina. Os centuriões comandavam uma
“Centúria”, uma companhia de 100 soldados. Os centuriões eram a elite do exército
romano em questão de disciplina.
Um homem que temesse a Deus e que doasse substanciais somas para a
comunidade judaica era bastante respeitado. Os salários dos centuriões eram muito
mais altos que os das suas tropas, mas o fato de esse centurião ter construído a
sinagoga local representava um grande sacrifício financeiro.
Os centuriões não eram totalmente convertidos ao judaísmo e, então,
retinham alguma impureza como um gentio, especialmente em consideração à comida

Tire cópia e recorte os modelos que estão em anexo. Cole palito de churrasco
e use os fantoches de vara para contar a história.

Lição bíblica
Temos aprendido, ao longo das semanas, como a vida das pessoas que se
encontraram com Jesus muda completamente. Hoje, vamos aprender algumas lições
sobre mais um encontro.
Jesus viajava de cidade em cidade ensinando sobre as coisas do Reino de
Deus, curando, ajudando as pessoas. Quando ele chegou a Cafarnaum, encontrou-se
com um centurião. Você sabe o que é um centurião? (Explique o significado).
O centurião não era judeu, mas era um homem reconhecidamente generoso
com os judeus. Ele até tinha ajudado a construir a sinagoga.
Este centurião foi pedir ajuda a Jesus para o seu empregado que estava muito
doente. Ele disse: “Meu empregado está doente demais para sair de casa”. Jesus
respondeu: “Eu vou até sua casa”.

Jesus não negava ajuda a ninguém, nem mesmo a um estrangeiro, um soldado
romano. Enquanto Ele caminhava até a casa do centurião, ele disse: “Não precisa ir até
minha casa, eu não mereço receber a sua visita tão especial. Dê apenas uma ordem e o
meu empregado ficará curado. Eu também sou homem que entende o que é
autoridade, eu digo para um soldado: vai! E ele vai, a outro eu digo: venha! E ele vem”.
Jesus ficou feliz em ver que o centurião tinha fé n’Ele e sabia que tinha poder
e autoridade sobre todas as coisas. Então, Jesus disse: “Vá para casa, assim como você
creu, acontecerá!”.
O empregado do centurião ficou curado na mesma hora. O centurião ficou
feliz e Jesus disse para todos que o seguiam que nem em Israel Ele havia encontrado
uma fé tão grande.
Quando temos fé em Jesus, coisas incríveis podem acontecer. Jesus é
poderoso!
Você crê no poder de Jesus? Fale com Ele e agradeça por seu poder ser maior
que tudo. Se alguma coisa estiver acontecendo em sua vida e precisar de ajuda, fale
com Jesus agora mesmo. Só Ele pode mudar a sua vida e responder sua oração.

Observação dos fatos
1. Qual o nome da cidade em que Jesus encontrou o centurião? (Lucas 7.1)
2. O centurião tinha feito algo para ajudar os judeus. O que foi? (Lucas 7.5)
3. O que o centurião disse quando Jesus estava indo até a casa dele? (Lucas 7.6,7)

Interpretação e aplicação dos fatos
1. Por que o centurião disse que Jesus não precisava ir até a casa dele? (Lucas
7.6,7)
Reflexão – O centurião demonstrou entender o princípio de autoridade que Jesus
exerce. Ele se coloca numa condição inferior à de Jesus, reconhecendo o poder e
autoridade dele sobre as enfermidades e sua própria vida, pois entendeu que não era
digno de receber Jesus em sua casa.
2. Por que Jesus disse que nunca havia visto uma fé como a deste homem?
(Lucas 7.9)
Reflexão – O centurião era um homem de posição social, tinha um alto salário, era
influente, tinha muitos soldados sob seu comando. Mas, mesmo diante disso, ele não
demonstrou soberba, orgulho. Ao contrário, ele confiou que Jesus tinha poder para
ajudar seu empregado. A fé do centurião foi demonstrada de forma prática quando ele

confiou que somente uma ordem de Jesus seria suficiente para mudar a condição do
seu empregado.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.

