Lição 17. Você encontra Jesus

o céu é um lugar lindo, onde há ruas de ouro (amarelo ou dourado), mas lá não poderá
entrar nenhum pecado. Ensine, pessoalmente, pedindo que a criança diga: “Deus me
ama”.
Dedo indicador (Sou pecador) – Aponte para você e mostre que é pecador.
Ensine que todos pecaram e que o pecado nos afasta de Deus. Mostre a distância entre
o polegar e o indicador e ensine que isso representa a distância que há entre o homem
e Deus por causa do pecado. Diga que a Bíblia ensina que pecado é escuridão
(preto/marrom/cinza) e, por isso, pensamos em trevas quando falamos em pecado.
Dedo médio (Jesus morreu por mim) – O maior dedo da mão representa
alguém muito maior que nós, que morreu para termos salvação. Ensine que Jesus veio
ao mundo com a tarefa de nos salvar do pecado, derramando seu sangue (vermelho)
na cruz do Calvário, e nos unir novamente a Deus. Diga que Ele não ficou morto, mas
ressuscitou ao terceiro dia.

Texto bíblico: Mateus 27.32-66 e 28.1-10.
Versículo para memorizar: “Pois não podemos deixar de falar do que vimos e
ouvimos”. Atos 4.20

Orientações para o líder
Lembre-se de que este é o ultimo encontro desta série de estudos. Portanto, é
necessário fazer uma conclusão de tudo o que foi estudado até aqui. O objetivo
principal é levar aquelas crianças que ainda não tomaram uma decisão a fazer isso no
encontro de hoje.
As 16 primeiras lições falaram de pessoas que tiveram um encontro com
Jesus. Hoje, o alvo é levar cada criança, individualmente, a um encontro com o Senhor.
Estamos usando como metodologia as cores que representam o Plano da Salvação e,
também, usando as mãos como forma de memorização do princípio fundamental do
cristianismo: a experiência pessoal com Cristo.
Dedo polegar (Deus me ama) – Usamos este dedo para dizer que tudo está
bem. Lembra-nos do amor de Deus, que é grande e absoluto por todas as pessoas.
Mostre que Deus mora no céu e preparou este lugar para todas as pessoas. Ensine que

Dedo anular (Eu creio nele) – Neste dedo, as pessoas costumam usar anéis ou
aliança de compromisso (noivado na mão direita e na esquerda, casamento). Diga que
isso nos lembra do compromisso que assumimos com Jesus quando confiamos nele e
aceitamos que tudo o que Ele fez foi por nós. Diga que cada um pode ter um
compromisso com Deus ao receber Jesus em seu coração, conquistando, de presente, a
vida eterna. Diga que, quando isso acontece, nosso coração é purificado, limpo
(branco) pelo sacrifício de Jesus na cruz.
Dedo mínimo (Estou salvo) – O menor dedo da nossa mão nos lembra de que
mesmo os pequenos, incluindo as crianças, podem ter a certeza da salvação em Jesus.
Isso é possível porque cremos nele. Diga que, estando salvos, iremos crescer (verde)
ao ler a Bíblia, ao orar, indo a uma igreja, amando e testemunhando de Jesus para as
pessoas.
Quanto ao texto-base é importante ressaltar:
O Direito Romano permitia ao pelotão de execução apossar-se de quaisquer
objetos menores carregados pela pessoa executada. O hábito de lançar sortes, comum
tanto na cultura grega quanto no AT, era uma forma popular antiga de tomar decisões
desta natureza. A pessoa condenada, às vezes, carregava consigo os termos da
acusação até o local da execução.
A hora sexta começava ao meio-dia, e a hora nona às 3 horas da tarde.
Dificilmente, uma crucificação terminaria tão depressa. A hora derradeira, quando
Jesus finalmente expirou, estava próxima à hora da oferenda vespertina do Templo.

As trevas eram uma das 10 pragas do Egito, e aparecem também na fala dos profetas
como juízo no final dos tempos.
O véu, provavelmente, é o que ficava entre o Santo dos Santos, habitado
somente por Deus, e o santuário, onde os sacerdotes ministravam.
As mulheres serem escolhidas como as primeiras testemunhas da
ressurreição de Jesus é algo muito significativo. Naquela cultura, o testemunho das
mulheres não era confiável. Contudo, Jesus se lança contra essa cultura revelando-se
às mulheres e lhes pedindo que levassem sua mensagem aos discípulos.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Gólgota – Monte, também chamado de Calvário, onde Jesus foi crucificado.
2. Fel – Líquido amargo produzido pelo fígado.
3. Arimateia – Cidade que ficava a 30 km a noroeste de Jerusalém, lugar em que
nasceu José, que havia se tornado discípulo de Jesus.
4. Sepulcro lacrado com pedra – Lugar onde se deposita um cadáver. As sepulturas,
às vezes, eram cavernas; outras vezes, eram cavadas no chão ou nas rochas. No caso
de Jesus, a pedra foi colocada como garantia de que ninguém roubaria o corpo de
Jesus. Além disso, soldados guardavam o túmulo, a sepultura de Jesus

Recurso para a história
Encape uma caixa de sapatos ou de camisa masculina para formar algo
parecido com uma Bíblia grande. A frente da caixa e o fundo devem ser de papel preto
e as laterais de papel branco. Escreva na parte da frente: Bíblia Sagrada com tinta
relevo ou letras recortadas. Dentro da caixa coloque as frases que serão usadas como
princípios da lição bíblica. Sempre que retirar da caixa uma frase, use a expressão: “A
Bíblia diz”.
As frases devem ser coladas em pedaços de EVA da seguinte forma: Amarelo
– Deus me ama; Cor escura (preto, marrom ou cinza) – Sou pecador; Vermelha – Jesus
morreu por mim; Branca – Eu creio nele; Verde – Estou salvo.

Lição bíblica
A Bíblia diz que Deus nos ama e que criou todas as coisas para sua glória.
Criou o mundo e tudo o que há nele. Deus mora no céu, um lugar lindo, em que há um
rio muito limpo com água transparente e as ruas são de ouro. No céu, não tem tristeza,

nem sofrimento. O céu é um lugar perfeito. No entanto, no céu, não pode entrar
pecado porque Deus é Santo e Ele não habita no meio do pecado.
Você sabe o que é pecado? Vamos relembrar o que já aprendemos?
Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, faz e fala que não agrada a Deus.
A Bíblia diz que eu sou pecador e você também, e que o pecado nos separou
de Deus. Por mais que tentássemos fazer alguma coisa boa para ficar perto de Deus
novamente, isso não seria suficiente. Poderíamos fazer o bem para as pessoas,
poderíamos ter uma religião, mas nada disso nos faria unidos a Ele.
Foi, então, que Deus deu a maior prova de amor quando enviou Jesus. Jesus
veio a este mundo, nascendo como um bebê. Vocês se lembram da primeira lição
quando aprendemos sobre o nascimento de Jesus?
Jesus não tinha pecado. Ele é o Filho de Deus. Quando estava aqui na terra ele
curou pessoas, fez muitos milagres, ensinou muitas coisas importantes. Várias
pessoas que se encontraram com Ele tiveram suas vidas mudadas para sempre. Jesus
é poderoso e mostrou isso de várias maneiras.
Mas o trabalho de Jesus não seria completo se Ele não tivesse morrido na
cruz. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim e por você.
As pessoas condenaram Jesus e o obrigaram a carregar a cruz até o Gólgota.
Deram vinagre
com fel para Ele beber, mas quando Jesus provou não quis tomar. Ele foi
crucificado ao lado de
dois ladrões, colocaram pregos nas suas mãos e uma coroa de espinhos em
sua cabeça. Os soldados repartiram as roupas dele num sorteio. A morte de Jesus foi
vergonhosa e muito sofrida, seu sangue foi derramado enquanto muitas pessoas riam
e zombavam dele.
O corpo de Jesus foi colocado numa sepultura comprada por um homem
chamado José de Arimateia. Uma grande pedra lacrava o sepulcro e guardas ficaram
vigiando. Mas nada disso foi suficiente para garantir que o corpo de Jesus ficasse ali
para sempre. Ele é Todo-Poderoso e, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, ou seja,
voltou a viver. As mulheres que foram até a sepultura de Jesus ficaram espantadas
quando viram a pedra fora do lugar. Elas procuraram o corpo de Jesus e nada!
Olharam de novo e não encontraram. De repente, apareceu um anjo que falou com
elas, dizendo: “Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi

crucificado. Ele não está aqui; Ele ressuscitou. Vão depressa e digam aos discípulos
que Ele ressuscitou dentre os mortos e que irá encontrá-los”.
As mulheres saíram depressa com um pouco de medo, mas com muita alegria
pela notícia que acabaram de receber. Jesus apareceu e falou com elas. Elas se
curvaram e o adoraram.
Tanto as mulheres quanto os discípulos creram em Jesus, na sua morte e
ressurreição. Eles se tornaram testemunhas de Jesus e foram espalhando a notícia da
ressurreição dele para todo mundo. Cada vez que uma pessoa ouvia de Jesus e
acreditava nele, contava para outra pessoa, até que esta mensagem chegou aqui para
nós.
A Bíblia diz que nós precisamos crer em Jesus, colocar a fé nele, somente nele.
Ter fé é acreditar do fundo do coração que não há outro caminho para chegar a Deus,
que não há outra forma, outro jeito de alguém se tornar amigo de Deus. É preciso crer
em Jesus como único Salvador e Senhor, recebendo-o no coração, convidando-o a
entrar na sua vida.
A Bíblia diz que quem recebe Jesus está salvo, livre da condenação do pecado.
Quem crê em Jesus como Filho de Deus e o recebe no coração tem a vida eterna. E já
que estou salvo, vou crescer na vida cristã lendo a Bíblia para conhecer a vontade de
Deus, vou orar para falar sempre com Ele, vou participar de uma igreja junto com
todos aqueles que também já receberam Jesus, e vou amar as pessoas, falando do
amor de Deus para elas.
Hoje é nossa última lição do livro “Encontros com Jesus”. Durante várias
semanas, aprendemos sobre pessoas que ao encontrarem Jesus tiveram suas vidas
mudadas, transformadas. Hoje é sua vez de se encontrar com Jesus, de tomar uma
decisão de andar sempre com Ele.
Você quer abrir seu coração e convidar Jesus para entrar?
Então, ore comigo assim:
“Senhor, eu sei que me amas, eu sei que sou pecador, que fiz coisas que
desagradaram o Senhor. Hoje, eu me arrependo dos meus pecados, peço que os
perdoe e convido Jesus para entrar no meu coração, pois eu creio que Jesus é o teu
único Filho. Eu o recebo como Salvador e Senhor da minha vida”.
Líder do GDC, receba com carinho aquelas crianças que espontaneamente
fizerem esta oração. Continue incentivando as outras crianças a tomarem a

mesma decisão, convidando-as a continuarem participando dos encontros
semanais para os próximos estudos que se seguirão.

Observação dos fatos
1. Qual o nome do lugar em que Jesus foi crucificado? (Mateus 27.33)
2. O que deram para Jesus beber? (Mateus 27.34)
3. Quem foi crucificado ao lado de Jesus? (Mateus 27.38)
4. Onde colocaram o corpo de Jesus? (Mateus 27.60)
5. O que o anjo disse às mulheres quando elas viram que o corpo de Jesus não estava
mais no sepulcro? (Mateus 28.5 e 6)

Interpretação e aplicação dos fatos
(Deixe que as crianças falem, expressem suas opiniões.)
1. Por que Jesus morreu na cruz? (Mateus 27.32-55)
Reflexão – Sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que somente Ele é o caminho que
conduz a Deus.
2. O que acontece com as pessoas que entregam a vida a Jesus?
Reflexão – Somente quem tem Jesus no coração pode ter a certeza da vida eterna, ou
seja, a comunhão com Deus e a certeza de que um dia viveremos com Ele para sempre
no céu.

Atividades
Todas as crianças - 1. Usando lápis de cor, escreva nos dedos da mão o Plano
da Salvação: dedo polegar em amarelo (Deus me ama), dedo indicador em
preto/marrom ou cinza (Sou pecador), dedo médio em vermelho (Jesus morreu por
mim), dedo anular de lápis normal (Eu creio nele), dedo mínimo de verde (Estou
salvo). Depois memorize falando sem olhar no papel, usando sua própria mão.

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

