
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.


Em Cristo, Pr. Roberto Bocutti

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.

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.

Programe-se para ter 
tempo para várias 

atividades. Recepção, 
brinquedos, cânticos, 
oração, exposição da 

lição, atividades manuais, 
brincadeiras dirigidas, e 

despedidas.
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O Evangelho De João

“49O oficial implorou: “Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra”. 50“Volte!”, disse 
Jesus. “Seu filho viverá.” O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. 

”. João 4.49

ESPERANÇA PARA A DOR

Uma das sensações mais desagradáveis que podemos 
experimentar é a dor, se você já “deu uma topada” na quina do 

sofá com seu dedinho sabe que estou falando a verdade. 

Infelizmente não é apenas a dor 
física que existe em nosso corpo. 

Também sofremos com dores 
emocionais que fazem doer no fundo 

da alma e da mente. 



O ensino da Palavra de Deus sobre a dor é de que é 
possível termos esperança de que ela vai passar. (1Ts 
4.13-18); é possível, ficarmos triste, mas mantendo 

sempre a alegria (2Co 6.10) 

E possível, por meio de Jesus, termos esperança para a 
dor.  

Este é o tema de hoje e nós o estudaremos em três 
etapas. Veremos, primeiro, de onde vem da dor; depois, a 

cura para a dor; e, por fim, os frutos da dor. 

ESPERANÇA PARA A DOR



De onde vem a dor? 
A dor  vem do pecado. O salário do pecado é a morte (Rm 

6.23). Deus não nos criou para a dor e o sofrimento. Deus é 
bom. 

O problema foi que pecamos e nos separamos da glória de Deus; 
perdemos a vida gloriosa que Deus planejou para o ser humano 

(Rm 3.23). Agora sofremos. 

ESPERANÇA PARA A DOR



Qual a cura para a dor? 

A cura para a dor começa quando entendemos para 
que Jesus veio ao mundo: 

(salvar o mundo do pecado) e o recebemos por quem 
ele verdadeiramente é (o Salvador do mundo, v. 42). 

Jesus veio para nos curar do pecado e nos levar 
para o céu. Jesus não veio para vivermos o bem-bom 

desta vida aqui sem Deus.

ESPERANÇA PARA A DOR



O que precisamos fazer para sermos curados? 

O oficial que tinha seu filho doente nos ajuda a 
entender: 

Primeiro precisamos de Arrependimento — quando 
entendemos que o pecado é nossa maior tristeza e 

buscamos o perdão para ele por meio de Jesus. 

O Pai que tinha seu filho doente agiu assim, 
abandonou tudo o que pensava ser importante 

correu para Jesus

A verdadeira adoração ESPERANÇA PARA A DOR



O que precisamos fazer para sermos curados? 

Também precisamos de fé—crer em Jesus e em sua 
Palavra, mesmo quando não o vemos. 

O homem teve teve fé. Creu na Palavra de Jesus 
que seu filho estava curado. 

A dor nos leva a Cristo com arrependimento e fé 
para a salvação. A dor nos faz querer o céu para 

sermos consolados por Deus para sempre. 

A verdadeira adoração ESPERANÇA PARA A DOR



Qual o fruto da dor? 
A dor é um presente de Deus. Pela dor, Deus 

conquista nossa atenção e nos chama à 
salvação.  

Deus é soberano, todo-poderoso e, ao mesmo 
tempo, bom, muito bom. Tão bom que ele usa a 
dor para o nosso bem, na esperança de nos 

salvar (Rm 8.19-25).

ESPERANÇA PARA A DOR



O oficial de Cafarnaum tentou de tudo para não ver seu filho morrer. Deus, o Pai, entregou o próprio 
Filho à morte no lugar do pecador. Não existe maior amor que o de Deus.  

Arrependa-se e creia.

ESPERANÇA PARA A DOR



Senhor Deus, 

Sei que a dor nesse mundo é verdadeira, embora o inimigo queira me enganar, me fazendo pensar que existe 
alegria e felicidade sem fim nesse mundo. 

Peço que me dê fé para crer e um coração capaz de se arrepender e crer em Jesus como Salvador! 
Amém! 

Amém! 
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