O texto continua: “Uma semana depois”. Tomé foi capaz de sustentar sua opinião
durante uma semana inteira. Novamente, durante a reunião, eles têm uma experiência
profunda da presença de Jesus ressuscitado no meio deles. E, novamente, recebem a
mensagem de paz: “A paz esteja com vocês!”. O que chama a atenção é a bondade de
Jesus. Ele não critica a incredulidade de Tomé, mas aceita o desafio e diz: “Tomé,
venha cá colocar seu dedo nas feridas!”. Jesus confirma a convicção de Tomé. É neste
Cristo ressuscitado que Tomé acredita, e nós também! Como ele, podemos dizer: “Meu
Senhor e meu Deus!”. Esta entrega de Tomé é a atitude ideal da fé.
Jesus completa com a mensagem final: “Você acreditou porque viu! Felizes os que não
viram e creram!” Com isso, Jesus declara felizes todos nós, que estamos nesta
condição: sem termos visto acreditamos que o Jesus que está no nosso meio é o
mesmo que morreu crucificado. É este Cristo vivo que precisamos anunciar às
crianças.

Palavras que precisam ser aprendidas
1. Dídimo – A origem do nome é hebraica, e o significado é “que nasceu do mesmo
parto”, era também o nome dado a Tomé, que provavelmente deveria ter um irmão
gêmeo.

Texto bíblico: João 20.19-31
Versículo para memorizar: “Creiam em Deus, creiam também em mim”. João 14.1b

Orientação para o líder
Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas porque tinham medo dos
judeus. De repente, Jesus se coloca no meio deles e diz: “A paz esteja com vocês!”.
Depois de mostrar as mãos e o lado, ele diz novamente: “A paz esteja com vocês!
Como o Pai me enviou, eu envio vocês!”. Em seguida, lhes dá o Espírito para que
possam perdoar e reconciliar. Reconciliar e construir a paz! Esta é a missão que
receberam. Trazendo para hoje, podemos pensar que o que mais faz falta é a paz:
reconstruir as relações quebradas entre as pessoas e Deus e entre as pessoas umas
com as outras. Jesus insiste na paz. Repete várias vezes.
Tomé, um dos doze discípulos, não estava presente. E ele não crê no testemunho dos
outros. Tomé é exigente: quer colocar o dedo nas feridas da mão e do lado de Jesus.
Quer ver para, só então, poder crer! A dúvida de Tomé também deixa transparecer
como era difícil crer na ressurreição.

2. Bem-aventurado – Ocorre 07 vezes no AT e 26 vezes no NT. A expressão tem um
significado simples, porém profundo. Bem-aventurado significa feliz. Não apenas uma
felicidade passageira ou fundamentada em sensações que, se retiradas, a destroem.
Essa felicidade é alicerçada em Deus, na obediência à sua Palavra. Essa obediência e fé
geram a ação de Deus no coração, que traz felicidade capaz de resistir a circunstâncias
adversas.

Recurso para lição
Separe figuras que mostrem Jesus ressuscitado e os discípulos. Você pode
encontrar facilmente na internet ou utilizar figuras de livros, bíblia infantil ou revistas
antigas da EBD.

Lição bíblica
Depois que Jesus morreu, Deus o fez viver novamente ao terceiro dia. Jesus
ressuscitou! Esta noticia foi tão maravilhosa que logo começou a se espalhar entre
aqueles que amavam Jesus e haviam vivido com Ele.
Jesus começou a aparecer aos seus discípulos e falou com eles a respeito da
paz que deveria estar sempre no coração de cada um deles. Tomé não estava presente
neste dia.

Quando os discípulos contaram a Tomé que Jesus estava vivo e que tinha
aparecido para eles, Tomé não acreditou. Ele disse: “Se eu não olhar para o sinal dos
pregos nas mãos de Jesus e não tocar nele, não vou acreditar de maneira alguma”.
Alguns dias se passaram e, ao que tudo indica, Tomé continuou duvidando.
Uma semana depois, Tomé e alguns outros discípulos estavam reunidos. As
portas estavam trancadas, possivelmente porque eles estavam com medo dos judeus.
Mas mesmo com as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. “Que a paz esteja
com vocês”, foi o que Jesus disse. Então, ele se dirigiu para Tomé e disse: “Veja as
minhas mãos; toque nas minhas feridas; pare de duvidar e creia!”.
Tomé ficou tão surpreso, tão admirado que respondeu: “Senhor meu e Deus
meu!”. Tomé adorou a Jesus naquele momento em que percebeu que quem estava
diante dele era realmente Jesus.
Jesus disse: “Você creu porque me viu? Felizes são aqueles que não me viram
e mesmo assim creram!”.
Nós somos felizes e abençoados por crermos em Jesus. Nós não podemos vêlo com nossos olhos, mas podemos crer em nossos corações que Deus o ressuscitou e
por isso Jesus está vivo. Nós precisamos falar para todas as crianças deste Jesus
maravilhoso que morreu por nós, mas ressuscitou.
E você, crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou?
Você tem alguma dúvida de que Ele está vivo?
Converse com Deus agora. Diga a Ele que você acredita que Jesus está vivo e
que Ele é poderoso e cheio de amor para perdoar seus pecados e também dar a vida
eterna.

Observação dos fatos
1. As portas do lugar onde os discípulos se reuniam estavam de que forma? (v. 19)
2. Qual o nome do discípulo que não creu que Jesus estava vivo? (v. 24)
3. Quanto tempo Jesus levou para aparecer novamente aos discípulos? (v. 26)
4. Tomé disse que só creria em Jesus se fizesse o quê? (v. 25)

Interpretação dos fatos e aplicação
1. Jesus disse aos discípulos: “Paz seja com vocês” (João 20.19,21 e 26). O que
Ele queria ensinar com isso? O que é ter paz?
Reflexão – O que mais faz falta, hoje, no coração das pessoas e nas famílias, é a paz.
Todos os dias, vemos pessoas brigando, pessoas preocupadas, pessoas cheias de
problemas, que não acham solução. Nós podemos fazer as pazes com aqueles que nos

ofendem se tivermos um coração cheio da paz de Jesus. Nós podemos ajudar aqueles
que sofrem a terem paz no coração, falando para eles que Jesus é a nossa paz. Jesus
insiste na paz e nós também devemos insistir nela.
2. O que Jesus quis dizer ao afirmar: “Assim como o Pai me enviou eu também os
envio.”?
Reflexão – Jesus estava perto de subir para o céu. Seu ministério foi cumprido e,
assim, tudo o que havia sido dito anteriormente pelos profetas aconteceu. Durante o
tempo que viveu na terra, ensinou seus discípulos e agora Jesus passa para eles a
tarefa. A partir de agora, quem deve falar de Jesus, quem deve ir ao encontro das
pessoas são todos aqueles que amam e seguem Jesus. Você, amiguinho, que já teve um
encontro com Jesus, precisa falar dele para todas as pessoas ao seu redor, seja família,
amigos ou vizinhos.
3. Por que nós podemos nos considerar bem-aventurados (felizes)?
Reflexão – Bem-aventurado significa feliz. Não apenas uma felicidade que passa
rápido ou depende de termos as coisas que gostamos, seja um brinquedo novo,
roupas da moda, etc. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus, da obediência
à Bíblia e da fé em Jesus como único caminho que pode nos levar a Deus. Essa
obediência e fé fazem com que nosso coração seja cheio da presença de Deus e é isso
que traz a felicidade que não acaba. Podemos nos sentir felizes porque temos Jesus em
nosso coração.
4. O que você pode dizer para alguém que não acredita que Jesus está vivo?
Resposta pessoal. Deixe que as crianças falem sobre como poderiam levar outros a
conhecerem Jesus. Com delicadeza corrija, se alguma coisa for dita em discordância
com aquilo em que cremos.

Atividades
As lições são divididas entre alfabetizados e não alfabetizados.

Despedida
Arrume a sala com a ajuda das crianças. Faça uma breve oração final.
Despeça-se de cada criança com muito carinho.

