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AULA 3 – Jesus e Lázaro 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Professores, a aula de hoje será focada numa amizade que mesmo a distância pode apagar. 
Focaremos na amizade e no amor de Jesus e Lazaro.  
Jesus amava muito a Lázaro e suas irmãs. Todas as vezes que Ele passava por Betânia, Ele 
ficava na casa deles. Ele era tratado como membro da família, tudo o que precisava Ele 
encontrava lá.  
 

LEIA E MEDITE: 

 
João 11 e Lucas 10:38-42 
 

OBJETIVOS 

 

 Levar a criança a entender o que é uma amizade que permanece mesmo a distância; 

 Que amigo verdadeiro é aquele que está do seu lado nos momentos bons e ruins; 

 Incentivarem a terem amigos que para a vida toda, amigos que gostam deles. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas vezes as crianças têm muitas amizades, e elas precisam identificar as que são 
verdadeiras, que não as julgam, não fazem brincadeiras maldosas. 
O Senhor mostrou com a vida o que é uma amizade verdadeira, o que o amor de verdadeiros 
amigos é capaz de nos fazer suportar. Ele mostrou que por mais que amemos a muitos, 
precisamos também ser amados, para podermos continuar com os propósitos que Deus nos 
confiou. Não há quem ame o suficiente que não precise ser amado. O amor verdadeiro nos 
capacita. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 
 DINAMICA  

 

 Objetivo: um amigo ajudar o outro para libertar o amigo rápido. 

 Material: Panos, ataduras, lençóis e bala para a premiação. 

 Desenvolvimento: 
-Separe 2 crianças para serem atadas, com panos, lençois, atacaduras, deixe ela 
somente com o rostinho de fora (nariz, boca e olho) 

                 -Divida a sala em 2 grupos e peçam para eles tentarem libertar os amigos. 
                 -O grupo que ganhar, que libertar o amigo primeiro, ganhará um doce. 
 
 

MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, como vocês passaram estes dias? 
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Quem aqui já teve um amigo que mudou para outro lugar? ou mudou de escola? Ou por algum 
motivo, cada um foi para um lado? 
Essa brincadeira que vocês fizeram agora, como foi a sensação de um ajudar o outro? Coitado do 
amiguinho que estava todo preso, né? 
 
Vou contar uma história para vocês sobre amizade, Jesus ajudou o seu amigo Lazáro. 
 
Jesus tinha muitos amigos. Lázaro, Marta e Maria eram muito amigos de Jesus. Certo dia, Jesus, 
com alguns amigos, foi fazer uma visita a casa deles e Jesus ficou triste porque Lázaro não 
estava. Mas Marta e Maria estavam, e foi um momento maravilhoso...  
 
Marta preparou uma mesa bem linda com comidas e jogos para brincarem. Marta queria receber 
tão bem Jesus e seus amigos que ficou na cozinha o tempo todo (amigos legais, quando recebem 
alguém em casa, gostam de receber bem e fazer coisas especiais, como uma comidinha, arrumar 
a casa, compartilhar os brinquedos).  
 
Quem aqui gosta de fazer isso para receber os coleguinhas em casa? Pois é! Marta também fazia 
isso, mas ai Jesus disse: — Marta, você está perdendo a melhor parte que é ficar aqui conosco 
aprendendo muitas coisas boas que Deus tem pra nós.  
 
Jesus, naquela roda de conversa, ensinava como deveríamos nos comportar e agradar a Deus. 
Depois de muitas conversas, comidinhas e brincadeiras, Jesus e seus amigos se despediram de 
Marta e Maria, pois Jesus viajaria para longe e passar alguns dias fora.  
 
Mas mesmo estando longe, Jesus orava a Deus pela vida de seus amigos. Depois de muito 
tempo, Jesus, voltando para a cidade de Lázaro, Marta e Maria, soube que Lázaro estava muito 
dodói e por causa da doença, ele morreu.  
 
Jesus, como amigo de Lázaro, chorou muito e orou a Deus por sua vida. E Lazaro ressuscitou! 
 
É isso que amigos fazem!!! se alegram uns com os outros, choram uns com os outros e oram a 
Deus pela vida de cada um.  
 
E você amiguinho? Ora a Deus por seus amigos? Se não ora, a partir de hoje, você não vai mais 
esquecer de fazer isso, tudo bem? 
 
 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor preserva as minhas amizades e me mostra aqueles que estão se sentindo sozinhos e 
com medo, achando que tudo acabou, para que eu possa ser amigo dele e ajuda-lo. 
Senhor, eu oro pelos meus amigos da escola, do meu prédio, aqueles que são meus vizinhos, 
meus priminhos e aqueles que eu não tenho visto faz tempo. 
Obrigado pelos amigos que já tenho e os que vou fazer.” 
 

VERSÍCULO 

 

 “Em todo o tempo ama o amigo” Provérbios 17:17 
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VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

- Quem era o amigo que Jesus amava? 

- Qual era o nome de suas irmãs? 

- O que Jesus fez quando chegou na cidade e Lázaro tinha morrido? 

- Que tipo de amigo devemos ser? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Hoje você vai entregar uma oferta muito linda. 
Marta, Maria  e Lazáro entregaram a oferta de cuidarem de Jesus. Fazer um café da manhã, 
almoço e jantar especial, deixar a casa cheirosinha, da melhor forma para o Senhor. 
Que oferta especial você tem? As vezes entregamos, mas não é o nosso melhor. Vamos nos 
esforçar para trazer o melhor. 
 

ATIVIDADE  

 
Vamos fazer um cartão bem bonito para o nosso amigo? 
 

           

 
   
Desafio da semana: trazer um amigo no próximo culto kids. 
 
 
NÃO SE ESQUEÇA DE TRAZER OS ALIMENTOS! 
 

LEMBRANCINHA: 

 
Você dará 2 lembrancinhas para cada criança. 
Uma é dela e a outra é para entregar a um amigo e convidar para vir a igreja com ela (caso não 
seja). 
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