
                   
  

 

                                                                Junho/2018  
 

CAMPANHA: AMIGOS KIDS  
 

Aula 3– “JESUS AMIGO DE MENINOS E MENINAS” 
 
Hoje vamos falar sobre a amizade verdadeira de Jesus, Maria e Marta e Lázaro.  

   
 Para você professor (a): 
 
Jesus era muito amigo de Lázaro e das suas irmãs. Jesus os amava. E toda vez que passava por 
Betânia, ficava na casa deles. E lá Jesus tinha tudo: cama, roupa banho, comida. Ele ficava 
hospedado lá. Nesta aula não vamos focar na morte de Lázaro. Vamos focar no amor e na amizade 
que eles também tinham por Jesus e sempre lhe ofereciam sua casa. Sempre supriam Jesus. 
 

Base Bíblica 
 
João 11 e Lucas 10:38-39 
 

Objetivo 
 Levar a criança a entender que o valor de uma verdadeira amizade;  

 Que amigo é amigo em todas as horas, boas ou ruins e não deixa o outro pra trás quando as 
coisas não estão boas. 

 Incentivá-las a terem amigos no Kids, na igreja também; serem amigos principalmente de 
quem é também  amigo de Deus. Amizades assim duram a vida toda. 

 
Situação da Criança 
 
Quando a criança tem quatro ou cinco anos, já recebe convites para dormir na casa do amiguinho. 
Sempre vai ter a primeira vez. Mas, como na aula anterior, os priminhos acho que serão os primeiros 
a dormir em casa ou os primeiros a convidaram.  
O fato é que as crianças amam dormir fora, ou ir na casa do amigo só para brincar. 
É muito saudável e vai dando à criança, autonomia, a primeira noção de independência, e é ótimo 
para a socialização dela. 
Que tal preparamos a NOITE DO PIJAMA KIDS, antes do inverno? 
Prepare convites e faça um programa bem legal, com roteirinho até para ajudarem a arrumar suas 
”malas”, como fazer e o que levar, com direito a brincadeiras e desfile de pijamas e pantufas, uma 
linda história. E que tal um vídeo com pipoca, terminando com um super café da manhã, na igreja! 
Para as igrejas que não são possíveis fazer a noite do pijama, peça para virem de pijama na aula 
mesmo e incentive um ao outro para convidarem para dormir em suas casas. (Converse com os pais 
primeiro). 
 
Como Maria, Marta e Lázaro, eram amigos de Jesus, o recebiam em sua casa nesta aula vamos 
incentivá-los a ter Jesus como melhor amigo em todas as horas. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
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1. Ah, se eu fosse você, hoje eu daria aula de pijama e pantufa... 
Dramatize: Chegue assim e diga que você hoje você convidou seus melhores amigos para dormir na 
sua casa. Mas como é sua primeira vez, você vai precisar de ajuda para saber o que fazer para que 
seus amigos curtam sua casa, seu quarto e tudo o que vão fazer. 
Leve alguns ou improvise colchonetes e todos vão assistir à aula; a história, sentados no colchão. 

2.  Dedoches  -  
 

Contando a História 
Olá crianças!  
Quem já dormiu na casa do amigo? O que vocês fizeram? E que horas vocês foram dormir? 
Foi legal?Humm... Que máximo!! 
Sabiam que Jesus também dormia na casa de seus amigos? 
É ... Esta história está aqui, no livro de Lucas e João. 
Jesus tinha um amigo que ele amava muito. O nome dele era Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs e eles 
moravam juntos numa cidade que se chamava Betânia. 
Perceberam? Jesus é amigos de homens e mulheres de meninos e meninas. E ele ama todos! 
E toda vez que Jesus passava pela cidade onde eles moravam, Jesus se hospedava lá. 
As irmãs faziam de tudo para que Jesus, o amigo do seu irmão e que depois ficou amigo delas, 
também. Marta ia para cozinha fazer as coisas, acho que ela fazia bolos, tortas comidas gostosas e 
ficava preparando também, o quarto onde Jesus ia dormir.Maria ficava sentada conversando com 
Jesus e ouvindo todas as coisas boas que ele contava. 
Maria um dia, entregou para Jesus um perfume caríssimo. Ela derramou nos pés de Jesus. Ela lavou 
seus pés, com o perfume.Quando os amigos vem em casa, nós devemos fazer o melhor para eles, 
não é mesmo? Juntamos as camas, ou dormimos todos no colchão no chão. Conversamos, 
brincamos e a mãe faz um lanche gostoso. 
Assim Maria e Marta e Lázaro faziam para seu melhor amigo. 
Um dia aconteceu uma coisa muito triste. Lázaro ficou muito doente e Jesus não estava lá naquela 
cidade.Jesus estava longe. 
Naqueles dias não tinha celular e nenhum tipo de telefone. Quando as pessoas queriam da mandar 
um recado, elas tinham que mandar alguém até o lugar onde a pessoa estava. Então suas irmãs 
mandaram chamar Jesus e dizer-lhe que Lázaro estava muito doente. 
Mas Jesus demorou um pouco para ir e quando ele chegou à casas deles, Lázaro já tinha morrido. 
Muito triste. Jesus até chorou, mas ele já sabia o que ia fazer. 
Ele foi até onde Lázaro estava enterrado e chamou: Lázaro sai para fora! E sabem o que 
aconteceu??Incrível! Um super milagre!! 
Lázaro que estava morto viveu de novo. Gente !! Ele Ressuscitou!! Que maravilha! Que milagre 
grandioso!! 
Jesus tem poder! 
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Todos ficaram de boca aberta! Todos ficaram maravilhados! Todos ficaram felizes!  
Dá para imaginar a alegria das irmãs?!Olha só o que Jesus fez na vida deles.Ele tirou a tristeza e 
trouxe alegria!Ele tirou a morte e trouxe vida. 
 
Este é o nosso amigo Jesus. Ele tem poder! Ele é amigo de todas as crianças, e ele quer fazer 
milagres  na casa de cada um. 
 
Vamos orar.  
Vou orar por vocês. 
Jesus está aqui. Que milagre você precisa?Eu creio que Jesus pode.Quem crê comigo ?Quem 
acredita comigo?Fecha seus olhos, Faça seu pedido pra  Deus. 
 
(pergunte qual é o pedido delas e ore). 
 

Incentive as crianças levarem no próximo domingo um amigo que não é dá igreja. 
  

Oração  
 
Querido Deus, obrigado por que Jesus é o meu melhor amigo. E esta sempre perto. Eu sei que o 
Senhor, é o meu melhor amigo. Eu sei Jesus que o Senhor tem poder, Eu também acredito que o 
Senhor pode fazer milagres. Aquilo que é impossível. O Senhor pode fazer.  
Escuta Senhor, a nossa oração... eu creio, em nome de Jesus... Amém 
 

Versículo   
Em todo o tempo ama o amigo. Provérbios 17:17 

 

Verificação do Ensino 
1. Quem era o amigo que Jesus amava? 
2. Qual o nome das suas irmãs? 
3. Qual o nome da cidade em que eles moravam? Jesus morava com eles? 
4. O que aconteceu com Lázaro? 
5. O que Jesus fez? 
6. Quem é o nosso amigo que tem grande poder? 

Oferta         
 
João 12:1-8 
Jesus era o melhor amigo de Maria Marta e Lázaro. 
Um dia eles fizeram um jantar muito especial! Marta fazia o que ela sabia fazer de melhor. Servia á 
mesa onde Jesus estava. Lázaro também estava ali. Bem vivo! E Maria ficou pensando o que ela 
poderia entregar a Jesus! Jesus era o melhor amigo da família, Ele os amava muito. Ele tinha trazido 
de volta seu irmão. Que oferta ela poderia entregar?  
Maria tinha um frasco de perfume, que era muito caro. E ela estava guardando para um dia especial. 
Então ela pensou: Por que não entregar para Jesus. Ele acabou de chegar e precisa lavar seus pés. 
Vou entregar este perfume, Vou lavar os pés de Jesus com ele. E assim ela fez. E Jesus se agradou 
muito deste presente, desta oferta. 
Muitas vezes entregamos nossas ofertas, mas parece não ser o melhor. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/17/17+
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Hoje vamos entregar o melhor, uma coisa que custe muito. Porque Jesus é o nosso melhor amigo. 
Talvez hoje não tenhamos, Mas vamos com cuidado preparar esta oferta. E com amor entregar na 
casa do Senhor. 
 
 

Atividade  
 
1.Que tal fazermos um cartão para o nosso melhor amigo e entregar para ele ou ela? 
Os melhores amigos também devem ser o papai e a mamãe... 
Para eles podemos contar tudo sem segredos e eles sempre, sempre vão nos ajudar! Nunca se 
esqueça disto 
 
Podemos ter mais de um amigo. Podemos ter vários amigos. E também podemos ser os melhores 
amigos de alguém.  Então podemos fazer mais de um cartão: 
 
Modelos: Leve pronto os cartões escritos. 
Você vai precisar de fios de lã ou barbante colorido. 
Leve já os corações cortador e as crianças montam. 
A criança escreve o nome do amigo(a). 
 

 
 

2. Proponha que visitem um amigo. Incentive também os pais. 
 

3. Vamos aprender fazer um brigadeiro para quando seu amigo for à sua casa você saber fazer 
para servi-lo. Leve brigadeiro de pote pronto misture uma lata de creme de leite e pronto, leve 
confetes e granulado colorido. Deixe-os preparar os potinhos. 
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4.  
 

Lembrancinha  
 

 
 
Boa aula! 
boa 


