Antes De Começar
Queridos Voluntários,
Somos gratos a Deus por suas vidas e
pela oportunidade que temos de servi-lo
investindo na vida dessas preciosas
crianças.
É importante que você esteja preparado
para oferecer o melhor para cada uma
delas, por isso consagre sua vida ao
Senhor e peça que ele use você com
graça na condução desse precioso tempo
que terá com elas.
Ore por você e por elas, pelas
características agradáveis e desafiadoras,
para que não desanime no serviço de
Deus.
Minha oração é para que aproveite com
alegria da companhia dos pequenos, pois
eles também precisam do amor de Jesus.

Receba as crianças com
alegria e entusiasmo!
Chame-a pelo nome se
souber e fique na sua
altura.
Assim você fala
diretamente com ela e
ganha a sua atenção e
confiança, mesmo que
aos poucos.

Separe um espaço na
sala e dedique aos
brinquedos, incentive-os
a não usar toda a sala
como espaço para os
brinquedos.

Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

Programe-se para ter
tempo para várias
atividades. Recepção,
brinquedos, cânticos,
oração, exposição da
lição, atividades manuais,
brincadeiras dirigidas, e
despedidas.

Sugestão para esse
domingo:
1. Faça uma breve oração
após todas as crianças
terem chegado e se
acalmado;
2. Cante alguns cânticos (se
não souber pegue da
internet): Assim vou
louvar; Pare; Toc, Toc,
Toc .

3. Atenção para a hora da
história! Não esqueça de
mostrar as ilustrações;
4. Faça a oração
proposta na lição;
5. Todos fazendo as
atividades manuais;
6. Tempo do lanche;
7. Hora das brincadeiras
(Aproveite os brinquedos
na quadra!, volte antes do
fim do culto)
8. Despeça do seu aluno.
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O Evangelho De João
CURA E CONSAGRAÇÃO

5Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. 6Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por
tanto tempo, perguntou-lhe: “Você gostaria de ser curado?”. 7O homem respondeu: “Não consigo, senhor, pois
não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim”.
8Jesus lhe disse: “Levante-se, pegue sua maca e ande!”. 9No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele
pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Jo. 5. 5-9

O texto de hoje, nos conta a história de uma homem que estava paralítico por 38 anos.
Durante esse tempo, seu objetivo de vida era ser curado.

João nos conta que havia uma crença entre os judeus
que em um dos tanques que havia no templo deles, de
tempos em tempos um anjo vinha e movimentava as
águas do tanque e quem entrasse nele nesse momento
era curado. O que fica claro para nós observando todo
o livro de João é que essa crença não passava de uma
lenda. Isso não acontecia de fato.

CURA E CONSAGRAÇÃO
Vamos pensar um pouco sobre a situação deste homem… 38 anos esperando para ser curado,
é muito tempo!

Em que você passa tanto tempo?
Vendo Tv, jogando, usando um tablet ou o celular do
papai e da mamãe?
Jesus quer que a maior parte do nosso tempo seja
passado em comunhão com Deus e suas tarefas
deixadas para nós em sua Palavra.

CURA E CONSAGRAÇÃO
ESPERANÇA PARA A DOR

Como em um peça de teatro, João quer nos mostrar a
condição do ser humano sem Deus.
Veja que a vida humana depois do pecado é cheia de dor,
sofrimento e tristeza. Todos estamos doentes por causa
do pecado. Mesmo aqueles que aparentam ser felizes,
seus corações também sofrem por causa do pecado.
Jesus é o único que pode nos salvar dessa triste
realidade. Veja:

CURA E CONSAGRAÇÃO
A primeira verdade que podemos aprender sobre a vida do ser humano sem Deus é que ele é posto de
lado.
João fala que estava acontecendo uma festa no templo:
“1Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. 2Dentro da cidade, junto à porta das
Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. 3Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão
de enfermos, [esperando um movimento da água” Jo.5. 1-3

Apesar da festa acontecer no mesmo lugar
onde estavam os doentes, ninguém se
importava com eles. Apenas Jesus foi onde
eles estavam.
Longe de Deus agimos dessa forma: Não
nos preocupamos com ninguém além de
nós mesmos. Não amamos os que são
deixados de lado, por mostrarem sua
doença.

CURA E CONSAGRAÇÃO

João também nos mostra que o ser humano além de
doente também é supersticioso e desperdiça sua
vida.
Superstição é acreditar em coisas que não fazem
sentido… por exemplo ter medo do escuro, como se
algum monstro fosse sair do armário, sabemos que
não há motivos para crer em monstros, pois eles não
existem nem para temer o escuro.
Aquelas pessoas eram supersticiosas, pois criam que
a água era agitada por um anjo e que seriam curados
por causa disso

CURA E CONSAGRAÇÃO
Por crer em coisas que não existem o ser humano passa a sua vida toda desperdiçando-a
O homem estava doente há 38 anos e pelo contexto podemos crer que ele passou muitos desses anos
a espera de uma cura que nunca viria!
Crer em coisas que não existem e desperdiçar a vida com coisas inúteis é o que o ser humano faz, por
causa do pecado.

CURA E CONSAGRAÇÃO
Por fim, veja que o ser humano longe de Deus tem seu coração bloqueado, endurecido para ver o seu amor.
João nos conta que Jesus viu o homem paralítico e que lhe perguntou ser queria ser curado…

O homem responde a Jesus sem dar
atenção a quem lhe falava. Sua
resposta não foi amável.
Antes se queixou:
“Não consigo, senhor”; “não tenho
quem me coloque no tanque”;
“quando a água se agita alguém
sempre chega antes de mim”.

CURA E CONSAGRAÇÃO

Apesar de ter sido curado por Jesus, ele não reconheceu que Deus deveria ser honrado e glorificado.

CURA E CONSAGRAÇÃO
Apesar de ter tido sua doença física curada, a doença do pecado parece que não tirada do coração
daquele homem.
Existe diferença em receber cura de Jesus e receber salvação de Dele.
Aqueles que tem seu coração curado, reconhecem que Jesus é Deus e vivem de maneira diferente, pois
amam a Deus e demonstram esse amor na vida de outras pessoas.
Você já teve seu coração curado por Jesus?

Queria Deus,
Não quero que meu coração seja duro como o desse homem. Quero viver para te agradar, por isso
peço que Jesus me cure do pecado e me salve para a vida eterna.
Me ajude a ser amável, como o Senhor é!
Em nome de Jesus,
Amém!

ABAIXO:

FAÇA UMA PINTURA MUITO BONITA DA CENA

CURA E CONSAGRAÇÃO

