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JESUS NA MINHA CASA 
 Aula 01 – Visita que ensina 

 
Estamos iniciando mais uma campanha no nosso kids.  
Esse é um mês muito especial, que terminará com muitas comemorações. Todos estão se preparando 
para tirar férias, viajar, festejar.... Mas, o quanto as pessoas estão se preparando para receber Jesus? 
A Bíblia conta muitas histórias de pessoas que receberam Jesus em suas casas, e puderam ter 
experiências maravilhosas por isso. 
Nessa campanha, cada criança também receberá Jesus em suas casas. Como Amigo, Pai, Senhor, 
Salvador. 
Como é bom poder receber Jesus! 
 

 Para você professor (a) 
 
 Nessa campanha ensinaremos as crianças que Jesus visitou muitas casas, e da mesma maneira Ele 
deseja estar presente em nossas casas e em nossas vidas. 
 
Agora eu pergunto para você professor, como está a sua casa? 
Que essa campanha traga para você também um tempo de Jesus estar mais presente na sua vida, na 
sua casa, na sua vida. Deixe Ele te visitar todos os dias! 
 
E como formador desse ministério, organize o seu tempo para visitar as crianças. Pode ser aquelas que 
não tem ido com frequencia a igreja, as que estão doentes, necessitadas, as que desejam receber 
Jesus. Que você possa ser um instrumento para levar a presença de Jesus para muitas casas. 
 
Nessa aula falaremos sobre a visita que Jesus fez a casa de Maria e Marta. Lázaro era o irmão delas e 
também amigo de Jesus. 
 
A história nos mostra que uma das irmãs, Maria, priorizou ouvir a voz de Jesus e aproveitar ao máximo 
da presença Dele enquando Ele estava na casa. 
Que possamos aprender com Maria a priorizar o Senhor Jesus nas nossas vidas. 
E que em cada casa haja espaço para os ensinamentos o Senhor Jesus. 
 

Base Bíblica 
 
Lucas 10: 38-42 
 

Objetivo 
 

Priorizar Jesus em tudo. 
 

Situação da Criança 
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Muitas crianças aprenderam a buscar a Deus somente na igreja. Algumas até oram em suas casas e 
buscam ter comunhão com Deus. 
Com tantas ocupações e interesses diversos, como tem sido esses momentos de comunhão? 
É muito importante que cada criança aprenda a aproveitar ao máximo a presença de Jesus, seja na 
participação de um culto, ministração, nos momentos que temos comunhão com Ele nas nossas casas. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Leve uma mala, e dentro pertences pessoais e poucas peças de roupas. 
Converse com as crianças e diga o que levamos quando vamos viajar. 
Dependendo do lugar é o que vamos levar certo? 
E se a mudança for para sempre? 
Teremos que comprar mais roupas não é mesmo? 
E se a mudança é para sempre mesmo, tem que levar tudo, os moveis.... 
Hoje tem uma pessoa que vai se mudar para sua casa para sempre. 
 
Leve a imagem a seguir impressa. Faça um cartaz bem visual com a imagem. 

 
 

Contando a História 
 
Quem aqui já recebeu a visita de uma pessoa muito importante? 
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Como foi essa visita? Sua família preparou algo especial para receber essa visita? Vocês ficaram 
felizes em recebê-la? E quando a pessoa foi embora, você gostaria que ela voltasse? 
 
É muito bom receber a visita de quem amamos, não é mesmo? 
 
E vocês sabiam que Jesus também visitou muitas famílias? A Bíblia nos conta algumas casas que Ele 
visitou, e como foi especial essa visita. 
 
Na aula de hoje falaremos sobre a visita que Jesus fez na casa de Maria e Marta, as irmãs de um 
grande amigo de Jesus: Lázaro. Jesus gostava demais dessa família, e eles amavam muito a Jesus. 
 
Nessa visita, Jesus foi levar a PALAVRA de Deus, e muitos ensinamentos.  
 
Maria ficou sentada próximo a Jesus ouvindo com muita atenção tudo o que Ele tinha para falar. Ela 
não perderia aquele momento por nada. 
Como era precioso o tempo com Jesus!!!! 
 
Mas a irmã Marta estava muito preocupada com os afazeres da casa. Ela queria limpar, organizar, 
deixar tudo arrumado. Ela também amava Jesus, mas achou mais importante naquele momento cuidar 
dos afazeres. E ela ficou muito brava porque Maria não estava ajudando. 
 
Então, ela foi até Jesus, muito zangada, e disse para Jesus dar uma bronca na Maria, para que ela 
ajudasse a arrumar a casa. 
 
Qual das irmãs vocês acham que estava certa? 
 
É muito importante ajudarmos na arrumação e a cuidar da nossa casa, mas Jesus gostaria que Marta 
aprendesse uma lição sobre prioridades. 
 
Então Ele disse para Marta que não poderia dar bronca em Maria, porque ela tinha escolhido a parte 
mais importante, que era ouvir a palavra de Deus. 
 
Sabe crianças, muitas vezes nós estamos tão preocupados ou interessados no que vamos fazer que 
não ouvimos Jesus da forma que Ele merece. E sabe quando acontece isso? No momento de uma 
oração, onde ficamos pensando em outras coisas, no momento da história, onde não prestamos muita 
atenção, e nas nossas casas, que as vezes não reservamos nem 1 minutinho para falar com Ele. 
 
Jesus deseja entrar nas nossas casas, estar presente nas nossas vidas. Tudo o que precisamos e fazer 
como Maria: dar a importância para a presença de Jesus, e priorizar as coisas que vem Dele. 
 
Jesus visitou aos seus amigos para ensiná-los mais sobre os caminhos de Deus. Ele é o nosso amigo e 
deseja nos visitar também. Quem aqui deseja receber a visita de Jesus? 
 

Oração  
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“Senhor, eu desejo te servir, ouvir a sua voz e aprender a sua palavra. Que o Senhor visite a 
minha vida e a minha casa todos os dias. Eu te amo. Amem”. 
 

Versículo  
 
“Eis que estou a porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e 
cearei com ele, e ele comigo.” Apocalipse 3:20 
 

Verificação do Ensino 
 
- Qual o nome dos irmãos que Jesus visitou? 
- O que Marta ficou fazendo durante a visita? 
- Que irmã achou mais importante ouvir a Jesus? 
- O que podemos aprender com essa história? 
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Oferta         
Jesus ensinou Maria algo muito precioso: priorizar as coisas de Deus. 
E vocês sabiam que quando priorizamos cuidar da casa de Deus, Ele fica muito feliz com a gente? 
Todas as vezes que você se lembrar da casa de Deus e desejar trazer uma oferta (seja um lanche, 
material para o kids, doações para a igreja ou algum valor para ajudar a pagar as contas da igreja) 
Deus fica tão feliz, mas tão feliz que Ele te abençoa muito. 
Tem um versículo que nos ensina que Deus não deixa faltar nada para quem busca o reino Dele em 
primeiro lugar. 
Então agora é momento de consagrarmos as nossas ofertas, e pedir para o Senhor nos ajudar a ter 
essa prioridade na nossa vida, pois assim, certamente não nos faltará nada. 

 

Atividade        
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Lembrancinha         
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Imã de geladeira 
 

 


