ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM JAIRO
LIÇÃO 06
Tema: Falando de Jesus em Família
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=BRmc4oM9Wz0
NT Kids: https://www.youtube.com/watch?v=V9JCXIV11yI
Sugestão de música:

A chave da oração –
https://www.youtube.com/watch?v=U419sizOcaQ
Chuá Chuá –. https://www.youtube.com/watch?v=bybT1WXgAtQ

“Não temas, crê somente” Marcos 5:36
Texto Bíblico Principal: Mc 5:21-24 e 35-43
Textos para complementar o tema: Mc 5:19-20; Lc 8:39; II Tm 1:5
Sugestão de dinâmica:
Fale com as crianças: Quem tem coragem de virar de costas e cair nos meus braços?
Veja se terá coragem de confiar plenamente em você. Pode ser que confie ou fique
com medo. Você diz, pois é a vida assim, muitas vezes nós dizemos que temos fé e
cremos em Deus, mas uma coisa é falar e outra coisa é provar.
Compartilhar o tema:
Hoje vamos ver a história de um homem que não apenas disse que confiava em Jeus,
mas ele provou isso com suas atitudes.
Contando a história
Em nossa história de hoje, vamos recordar um
acontecimento muito especial na vida de uma família.
É a história de uma menina de apenas 12 anos, que estava
morrendo, aliás algumas pessoas já consideravam que ela já
tinha morrido. Mas enquanto ela estava em sua casa a beira
da morte, seu pai foi em busca de Jesus, ele se chamava
Jairo, ao encontra-lo, prostrou-se aos seus pés e
insistentemente clamava para que Jesus salvasse a sua filha,
para que ele fosse à sua casa e colocasse as suas mãos
sobre ela, livrando-a assim da morte.
Durante o caminho, Jesus também curou uma outra mulher
que precisava de ajuda-la. Neste momento, alguns amigos
de Jairo chegaram e avisaram que a menina havia morrido.
Jesus ao ouvir essas palavras disse para Jairo: “Não temas,
crê somente”. E continuaram pelo caminho. Ao chegar na casa todos estavam em
alvoroço, chorando pela menina. Jesus disse a eles: “Porque estão assim, a menina
não está morta, apenas dorme”. Muitos riram de Jesus quando disse isso, não creram
nele.
Mas Jesus chamou alguns discípulos, o pai e a mãe da menina e entrou com eles no
quarto onde ela estava.
Jesus a tomou pela mão e disse: “Talitá cumi!” que significa: “ Menina, levanta”.
A menina imediatamente levantou-se e todos ficaram admirados.
Foi uma grande alegria naquela família, pois a menina estava viva!

Aquela menina foi testemunha viva do poder de Deus, ao crescer
deve ter contado esta história para seus filhos e netos,
testemunhando assim o poder de Deus. Assim também foi com uma
certa vovó que testemunhou para seu neto Timóteo sobre o amor de
Deus. Esta vovó se chamava Loide, e tanto ela como sua mãe Eunice
falaram sobre Jesus para sua família.
É muito bom quando podemos aprender em casa com nossos pais e
avós sobre Jesus.
Também é muito bom quando podemos falar para nossos pais e avós
sobre o amor de Deus.
Assim em família aprendemos uns com os outros.
Concluindo o tema
Jairo, mesmo sendo o chefe da sinagoga, se misturou na multidão de
pessoas só para chegar perto de Jesus, pois sabia que essa era a
única esperança para que sua filha fosse curada. Apesar de passar
por uma situação que aos olhos humanos era impossível, Jairo creu
em Jesus e, por causa da fé dele, a sua filha foi curada.
 Você conhece alguém que está muito doente?
 Você sabia que Jesus pode curar todas as doenças?
 Você costuma orar quando sente dor em algum lugar?
 Você conhece alguém que foi curado de uma doença através de Jesus?
 Quando alguém da nossa família fica doente, como você se sente?
Atividade
Material
 -Folha de Papel, pode ser chamex ou papel colorido.
 Dobradura de uma casa. Depois deixe que desenhe sua família na casa.
 Mostrar que o Senhor cuida de nós e a nossa casa é o lugar de proteção e do
milagre do Senhor.

