ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM UM CEGO
LIÇÃO 10
Tema: Jesus restaura nossa visão
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://youtu.be/kb7aODV8zuA
Sugestão de música:
Bartimeu: https://www.youtube.com/watch?v=4D8sGpUaIUk
Toc toc: https://www.youtube.com/watch?v=80NHdIPpj-8
Versículo: “Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me
ouviu”. Salmo 40:1
Texto Bíblico Principal: Marcos 10:46-52
Textos para complementar o tema: Mateus 20:29-34. Lucas 18:35-43
Sugestão de dinâmica:
Peça para as crianças fecharem os olhos e ficarem assim por
um tempo. Pergunte o que elas estão vendo? Ressalte como é
ruim ficar sem poder ver nada. Você pode até mesmo começar
a aula com uma brincadeira de cabra cega. Se for fazer
esta brincadeira, tome o cuidado de deixar a sala bem livre de
obstáculos e objetos que possam machucar a criança. Com
olhos vendados, coloque objetos nas mãos das crianças para
tentarem descobrir.
Compartilhar o tema:
Você já passou pela situação de falta de luz durante a
noite? Conseguiu enxergar alguma coisa? Qual foi a
sensação? Graças a Deus pela saúde dos nossos olhos
que permitem com que a gente veja e desfrute das
bençãos dos Senhor! Hoje aprenderemos sobre dois
milagres de Jesus, a cura de um cego de Nascença e a
cura do cego Bartimeu. Veremos o quanto Deus quer nos abençoar, tirando
inclusive a nossa cegueira espiritual diante das dificuldades.
Contando a história:
Jesus estava com seus discípulos indo para Jerusalém.
No caminho passaram pela cidade de Jericó. Ao chegar
na cidade, uma multidão se aglomerou em volta de
Jesus para ouvi-lo ensinar. Quando já estava saindo
da cidade, passaram por um local onde estava um
cego, o cego Bartimeu. Esta pessoa era cega, não
enxergava nada. Provavelmente, já havia ouvido falar
de Jesus e sabia que Jesus realizava muitos milagres.
Quando ouviu o som da multidão, logo desconfiou que
era a multidão que seguia Jesus, então, o cego
Bartimeu começou a gritar “Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim”.

Quando Bartimeu começou a gritar, algumas
pessoas ficaram incomodadas, pois queriam ouvir
Jesus e não o cego Bartimeu. Apesar de levar
algumas broncas, Bartimeu não desistiu e
começou a gritar mais alto, pois sabia que Jesus
era a única esperança que ele tinha de enxergar.
De tanto gritar, chegou uma hora que Jesus ouviu
o cego Bartimeu, então Cristo o chamou. Quando
Jesus pediu para que lhe trouxessem o cego, ele
mal podia acreditar. As pessoas que estavam ali em volta de Jesus ficaram
animadas e curiosas. Elas sabiam que mais um milagre poderia acontecer. Então,
algumas pessoas começaram a chamar o cego Bartimeu. “Levante, anime-se, o
mestre está te chamando”. Imaginem a alegria daquela pessoa, quando percebeu
que Jesus tinha lhe ouvido, e que estava lhe chamando.
Jesus ama todos nós, independente de como somos. Bartimeu tinha um problema,
ele era cego. Mas existe um problema muito maior que todos nós temos, que é o
pecado. O pecado é tudo o que não agrada a Deus, coisas erradas que fazemos,
falamos e até pensamos. O pecado nos afasta de Deus, quando pecamos, podemos
dizer que estamos cegos, sem enxergar os ensinamentos de Deus. Apesar de
nossos pecados, Deus nos ama, assim como amou Bartimeu e teve misericórdia
dele.
Ao saber que Jesus lhe chamava, rapidamente, Bartimeu se levantou e foi correndo
encontrar-se com Jesus. Então, Jesus lhe perguntou “o que queres que eu faça”.
Claro que o cego Bartimeu respondeu “quero voltar a enxergar”. Naquele instante,
Jesus viu que Bartimeu estava confiante, com muita fé que realmente poderia voltar
a ver. Então, Jesus simplesmente disse “vai, pois tua fé te salvou”, e o cego
Bartimeu voltou a enxergar.
O mais importante desta história é que Bartimeu confiou plenamente em Jesus para lhe ajudar.
Não importa qual seja nosso problema, devemos sempre ter fé que Deus vai nos ajudar.

Concluindo o tema
Após ser curado, Bartimeu seguiu com o resto da
multidão pela estrada de Jericó agradecendo a Deus pelo
milagre. Todos nós devemos confiar que Jesus quer nos
tirar de nosso maior problema que é o pecado. Assim
como ele deu visão para Bartimeu, ele deseja que todos
nós possamos confiar nele para enxergarmos os
problemas que o pecado nos traz, para que possamos
evitar tudo o que nos afasta de Deus.

Atividade1
Desenho às cegas
Colar um papel ou cartolina na parede.
Chamar as crianças de olhos vendados para desenhar o que você solicitar.
Vai ser divertido para as crianças verem depois como elas desenharam sem poder
enxergar, e também será divertido para o irmão ou outro membro da familiarficar
assistindo.

Atividade2
Caixa de leite, copo descartável e retalhaos de papel ou tecido ou EVA
Montar com os materiais o cego Bartimeu. Use a criatividade. Vá
substituindo os materiais, utilizando o que tem disponível em casa.
O corpo será feito com a caixa de leite. A cabeça utilize o copo descartável e utilize
os retalhos de papel ou eva ou tecido para cobrir a caixa de leite e montar o
turbando do boneco.

.

