ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM 10 LEPROSOS
LIÇÃO 03
Tema: Sempre devemos agradecer a Deus
Sugestão de vídeos:
Desenho Animado: https://www.youtube.com/watch?v=954EVm_Mkvg
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=1t42vDG9aTM
Sugestão de música:
Em todo tempo louvarei (Vaneyse) https://www.youtube.com/watch?v=uPmvNrO1zlc
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco”. I Tessalonicenses 5:18
Texto Bíblico Principal: Lucas 17:11-19
Textos para complementar o tema: Sl 30:12; Sl 75:1; I Ts 5:18
1- Iniciar com uma oração de gratidão ( pela vida, família, igreja, amor de Deus,etc....
Sugestão de dinâmica:
Comece se portando como se fosse enfermeira/médico e fazer
questionamentos para as crianças sobre saúde e doenças. Se tiver
um kit médico de brinquedo faça de conta que está examinando
as crianças.
Começar explicando que Jesus é o médico dos médicos e se
importa muito com nossa saúde!.
Compartilhar o tema:
Vocês já passaram pela experiência de ajudar alguém e esta não lhe dizer obrigado?
Porque vocês acham que é importante agradecer?
Jesus está sempre com suas mãos estendidas para nos abençoar. E sempre nos
abençoa! Pena que nem sempre lembramos de agradecer pelas coisas que eles nos
dá. Veremos uma situação semelhante que aconteceu há muitos anos atrás, quando
10 leprosos foram procura-lo e receberam Dele a cura para essa terrível doença.
Porém, eles ficaram tão felizes com a cura que saíram comemorando e apenas um
leproso lembrou de voltar e agradecer a Deus pela cura.
Hoje vamos recordar um encontro que Jesus teve com 10 homens que precisavam
muito de ajuda. Aqueles homens eram doentes. A doença que eles tinham era muito
ruim, tão ruim que eles não podiam ficar perto das outras pessoas na cidade e deviam
ficar longe, afastados das demais pessoas. Essa doença se chama lepra, e faz muito
mal para quem a tem. Portanto, aqueles homens além de viverem com uma doença
muito ruim, viviam solitários, longe de suas famílias, dos amigos e das demais
pessoas.
Um certo dia, Jesus estava passando pela região onde eles estavam, e ao conhecerem
Jesus, sabendo de seus milagres, correram em sua direção, mas não se aproximaram
muito, mantendo a distância exigida por causa da doença. Eles então gritaram muito
para que Jesus os ajudasse e os curasse como fizera com outros.
Jesus ao ve-los, disse para que procurassem o sacerdote, e quando eles obedeceram

ficaram curados, totalmente limpos daquela doença.
No entanto, um daqueles homens, apenas um, resolveu voltar até Jesus e agradecelo, glorificando à Deus.
Aquele homem ajoelhou-se diante de Jesus e o agradeceu.
Ao ve-lo Jesus perguntou: - “Não eram 10 os homens curados? Onde estão os outros
nove?”
Vejam só que triste, 10 foram curados, ficaram livres daquela doença horrível, mas
apenas 1 deles se preocupou em agradecer a Jesus pelo que ele fizera.
Deus faz muitas coisas por toda a humanidade, mas quantos são gratos a Ele?
A Bíblia diz que Deus dá o sol e a chuva para todos, mas quem lembra de agradecer?
Deus dá o alimento para todos, mas quem lembra de agradecer?
Devemos nos lembrar sempre de agradecer ao Senhor por tudo que nos dá e por
todas as coisas que Ele faz por nós. Somo chamados a dar graças em todas as coisas.
Nunca se esqueçam de agradecer à Deus!
Concluindo o tema
Por que Jesus quis ajudar os leprosos?
Por que expressar nossa gratidão a Jesus demonstra o amor
que temos por Ele?
O que você pode fazer para agradecer a Jesus
Como podemos mostrar nossa gratidão?
Diga: Há muitas maneira de expressarmos nosso amor e
gratidão a Jesus! Uma delas é lendo a Bíblia, como podemos
expressar nossa gratidão ao Senhor? (Deixe que as crianças
falem)
Atividade1 Pedir que façam cartões de agradecimento aos membros da família, ou
pode ser para funcionária da casa ou do prédio. Mostrar que devemos ser gratos
aqueles que nos ajudam no dia a dia e muitas vezes não agradecemos.
Atividade2
: Caixa de Promessas
Material:
 01 rolinho de papel higiênico
 Tirinhas de Papel do tamanho da caixa (podem imprimir os versículos ou pedir a
criança para escrever)
 Fitas, papel, tecido ou que tiver para enfeitar a caixinha .
 Deixe que a criança usar a criatividade e ensine usar a caixinha lendo a Palavra
do Senhor que são promessas para nossa vida
 Para a criança menor, leia os versículos numa linguagem que entenda.
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