ENCONTROS COM JESUS
JESUS SE ENCONTRA COM OS DISCÍPULOS
LIÇÃO 09
Tema: Crer mesmo sem ver
Sugestão de vídeos:
Midinho: https://www.youtube.com/watch?v=3RTBPbJfHAA
Sugestão de música:
Meu melhor amigo: https://www.youtube.com/watch?v=-1hVFkL6kIg
Abra um sorisso: https://www.youtube.com/watch?v=k7W6H22LNLY
Versículo:“E Tomé responde, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!”. João 20:218
Texto Bíblico Principal: João 20:19-31
Textos para complementar o tema: Mateus 10:1-4. João 21:2,11:16, 14:5, 20: 24-29;
Sugestão de dinâmica:
3 copos com água e 3 Comprimidos efervescente
No 1º copo colocar o comprimido fechado dentro fora do copo. Será que você é este,
fechado as verdades da Bíblia? Nem sequer na igreja deseja ir,fica de fora.
No 2º copo colocar o comprimido fechado dentro do copo. O comprimido está na água
mas não se mistura. Nós estamos dentro da igreja, mas será que não estamos
fechados as verdades bíblicas?
No 3º copo abra um comprimido e coloque dentro da dele. O comprimido irá se
efervescer e dissolver na água e se transformará em remédio. A Nossa fé deve ser
transformadora, quando cremos nas verdades bíblicas, ela se transforma em ação.
Compartilhar o tema:
Muitas vezes acontece que quando vamos viajar no aeroporto, o
funcionário pede a carteira de identidade, se estamos com os
filhos pedem também o documento que comprova quem somos.
Por que o funcionário do aeroporto necessita ver nosso
documento de Identidade? A explicação é bem simples. Porque
é necessário saber se a foto da Identidade. e eu somos a mesma pessoa. Sou
realmente
quem
eu
digo
que
sou?
Pode haver outras ocasiões que no médico, na escola é necessário apresentar
documento comprovando quem você é. Quase todos os dias de nossa vida nos pedem
que demos provas de quem somos.
Quando Jesus ressuscitou apareceu aos seus apóstolos, mas um de seus discípulos,
Tomé, não estava com eles. Quando os discípulos disseram a Tomé que tinham visto
Jesus e que Ele estava vivo, Tomé disse: Se eu não vir o sinal dos pregos em suas
mãos e não puser o dedo no lugar dos pregos, de maneira nenhuma vou acreditar.
Uma semana depois Tomé viu Jesus. Jesus mandou Tomé tocar as suas mão e disse
pra
ele
colocar
o
dedo
em
suas
feridas.
Então
Tomé
acreditou!
Hoje em dia há muitas pessoas que não crêem que Jesus ressuscitou do túmulo porque
não viram com seus próprios olhos. Elas desejam ver o R.G. de Jesus para poder
acreditar. Jesus disse:
E você, tem que ter uma prova de que Jesus está vivo ou você acredita pela fé?

Contando a história:

Depois que Jesus morreu, Deus o fez viver novamente
ao terceiro dia. Jesus ressuscitou!
Esta noticia foi tão maravilhosa que logo começou a se
espalhar entre aqueles que amavam Jesus e haviam
vivido com Ele.
Jesus começou a aparecer aos seus discípulos e falou
com eles a respeito da paz que deveria estar sempre no
coração de cada um deles. Tomé não estava presente
neste dia.
Quando os discípulos contaram a Tomé que Jesus estava vivo e que tinha aparecido
para eles, Tomé não acreditou.
Ele disse: “Se eu não olhar para o sinal dos pregos nas mãos de Jesus e não tocar nele,
não vou acreditar de maneira alguma”. Alguns dias se passaram e, ao que tudo indica,
Tomé continuou duvidando.
Uma semana depois, Tomé e alguns outros discípulos estavam reunidos. As portas
estavam trancadas, possivelmente porque eles estavam com medo dos judeus. Mas
mesmo com as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. “Que a paz esteja com
vocês”, foi o que Jesus disse.Então, ele se dirigiu para Tomé e disse: “Veja as minhas
mãos; toque nas minhas feridas; pare de duvidar e creia!”.
Tomé ficou tão surpreso, tão admirado que respondeu: “Senhor meu e Deus meu!”.
Tomé adorou a Jesus naquele momento em que percebeu que quem estava diante
dele era realmente Jesus.
Jesus disse: “Você creu porque me viu? Felizes são aqueles que não me viram e
mesmo assim creram!”.
.
Concluindo o tema

Nós somos felizes e abençoados por crermos em Jesus. Nós não podemos vê-lo com
nossos olhos, mas podemos crer em nossos corações que o quê? (v. 25)Deus o
ressuscitou e por isso Jesus está vivo.
Nós precisamos falar para todos deste Jesus maravilhoso que morreu por nós, mas
ressuscitou.
E você, crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou? Você
tem alguma dúvida de que Ele está vivo?
Converse com Deus agora. Diga a Ele que você acredita que Jesus está vivo e que Ele é
poderoso e cheio de amor para perdoar seus pecados e também dar a vida eterna

Atividade1 Dobradura Igreja. Mostra a importância da igreja no fortalecimento da
nossa fé.

Atividade2
Pegue uma folha de papel e faça o contorno de suas mãos, depois desenhe as marcas
dos cravos ,como nas mãos de Jesus. Pode também usar tinta.

. Quem nunca duvidou, provavelmente nunca creu. Essa é uma frase que pode resumir um pouco do
seu ministério. Ele era uma pessoa que vivia alguns extremos, ou seja, muitas vezes pessimista, outras
vezes ele dizia que morria pelo próprio Jesus. Uma das cenas mais impactantes foi quando ele pediu
para tocar no próprio Jesus ressurreto para comprovar que era ele mesmo.

