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Aula 2 –
Deus escuta minha voz quando eu estou doente - FILHA DE JAIRO

Hoje falaremos sobre a cura da filha de Jairo, não visão dela mesma. Como ela se sentiu
quando ficou doe

Para você Professor:

Para esta história, precisamos estar na  ótica da menina.  Vamos analisar:
1. A menina não tem nome em nenhum dos evangelhos, pois quem era importante

era seu pai, Jairo, o chefe da sinagoga. Ele sim, era renomado e conhecido.
Sua filha, era simplesmente a filha de Jairo

2. 12 anos, ela tinha. Pela tradição judaica, as meninas com 12 anos atingem a
maioridade religiosa também e são responsáveis pelos seus atos. Uma grande
festa, uma grande comemoração. Tradição! Ritual super  importante!

3. Com 10 anos já começava uma preparação para o grande dia da maioridade.
Certamente ela tinha consciência de tudo que sabia e fazia. Cheia de sonhos!
mas uma grande frustração e decepção pois tinha dores e uma enfermidade sem
cura. O que ela pensava? O que ela pedia para Deus?

4. Filha única, sem outros irmãos. Filha do chefe da sinagoga. Menina conhecida!
Talvez uma promessa de casamento! Um futuro perdido, por conta de uma
enfermidade que a levaria à "morte".

Mesmo sem um nome para poder identificá-la, sabemos que Deus conhece cada um;
criança, pelo seu nome. Jesus a chama de “talita”, em aramaico = menina.
➔ Sem querer especular a narrativa, que não fala que a menina orou, (mas houve o

clamor do pai dela, diretamente para Jesus) podemos concluir que uma menina,
já fazendo uma preparação para sua maioridade e passando para “sua vida
adulta”, certamente orou ao Deus de Israel, nos dias que passou muito mal e
sentia dores e fraqueza, até o último dia, que sem nenhuma resposta do seu corpo
mortal; sem nenhuma reação neurológica ou física, o seu espírito ouve uma voz de
autoridade: “talita kume” (menina levante-se) Lucas 8:55 “Voltou-lhe o espírito, ela
imediatamente se levantou…”

Sua voz foi ouvida!
➔ Outra revelação importante é que este trecho nos traz a importância da

intercessão dos pais pelos filhos. Quando um filho não pode, Deus ouve o clamor
de um pai.

Nenhum nome específico da menina traz também a nós uma revelação, que são todas
as talitas; todas as meninas, todas as crianças que se expressarem; que falarem com
Deus, dos céus, Ele ouvirá!
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Observação: Na aula passada sobre Ismael, Deus enviou seu anjo Gn 21:17 “E, do céu, o
Anjo de Deus chamou Agar (...)” -note Anjo com letra maiúscula- é Jesus! E hoje, nesta
história o próprio Jesus vai até a talita e lhe traz de volta à vida.

Leia e Medite:

Lucas 8:40-42; 49-56
Mateus 9:23-26
Marcos  5:35-43

Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● a entender a história que está na Bíblia e é verdade
● a saber  que  Deus não mudou. Ouviu  a voz da menina, vai ouvir a dela  também.

Sempre!
● A ENTENDER QUE DEUS SÓ VAI OUVIR SE ELA FALAR COM ele E ORAR É FALAR COM

DEUS
● Que Deus pára tudo lá no céu para ouvir a voz de uma criança.
● a  reagir, falando com DEUS EM ORAÇÃO.

Qual é a situação da criança:

Por que a criança chora?
A criança pode chorar de dor! “Nem toda dor é motivo de preocupação. Mas quem
aguenta ver o filho sofrendo?
De repente, a criança aparece chorosa ou reclamando de dor em alguma parte do
corpo. Lá vão os pais tentar interpretar se a queixa é passageira ou se é preciso ligar para
o pediatra. Alguns incômodos fazem parte do processo de desenvolvimento infantil. São
dores funcionais, ou seja, que não têm um gatilho específico. Outras podem ser “só para
chamar atenção”. Mas existem, ainda, as que indicam quadros mais graves. É necessário
aprender a  identificá-las e saber o que fazer em cada caso.” (fonte: Revista Crescer)

Nem sempre a criança vai saber dizer exatamente onde dói ou a razão do sofrimento.
Jairo certamente, até por ocupar uma posição privilegiada, consultou os melhores
médicos da sua época, mas sua filhinha ia piorando cada dia mais.
O que nos chama atenção aqui, é que ele prostrou-se aos pés de Jesus, e nos mostra
que quando uma criança não consegue , por suas limitações, sejam elas quais forem,
precisa de intercessores: seus pais e responsáveis e neste contexto, nós KIDS CHURCH
RENASCER.
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Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Leve uma "farmacinha" com  remédios conhecidos das crianças (Tylenol,

Paracetamol, AAS, Rinosoro, Pomadinha até uma seringa. Acrescente gaze e
bandaids,esparadrapos…)

● Dramatize na introdução da aula : Use um jaleco, e estetoscópio se
tiver, ou faça-se um doutor engraçado com óculos e bigode tipo
"doutores da alegria''. e depois quando falar que Jesus chegou na
casa, quando os médicos não podiam fazer mais nada, tire o
jaleco e acessórios de médico e pegue só a Bíblia

● Use também as carinhas coladas em cartão ou em palito.
Acrescente os doentes. (sugestão abaixo)

● Leve velinhas de aniversário e se quiser leve um bolo fake, para colocar as velas (o
mais importante são as velas nr. 1 e 2 - 12 anos)

● Imagem Atual   de uma menina doente.

● Para os menores: Melhor não usar a introdução do médico, podem chorar, a não
ser que você coloque o jaleco e o “disfarce de médico” junto com eles para que
vejam que é você
Pode usar também esta apresentação em vídeo se tiver um notebook:

LOUVOR:

SER RECONHECIDO DE DEUS (RP15)

Não é louvor, mas bem indicado para os menores, para dar uma introdução à aula
https://youtu.be/bf5LjL5-PT4

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)

Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

https://youtu.be/m6M4EtKSnOU
https://youtu.be/bf5LjL5-PT4
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MINISTRANDO:
Olá crianças!

- Eu sou o(a) doutor(a ).................. Me chamaram aqui! Quem está doente? Você
está doente? Você? Você? ah… vem aqui, tenho um remédio pra você ! Onde
dói? (dramatizar um pouco, colocando a mão na testa das crianças , com
termômetro, com o estetoscópio, fazendo gracinhas, mudando o tom de voz…)

Nós estamos brincando aqui, mas é sério, ficar doente é muito ruim, não é mesmo?
Quem já tomou esse remédio aqui? É amargo, né! Tem um gosto ruim, mas como diz a
mamãe é para sarar!
Quem quer contar um pouquinho de quando ficou doente?...
Aqui na Bíblia, tem uma história, e se está na Bíblia, é verdade!
Era uma menina. Os pais só tinham ela. Filha única!
Ela desde pequena aprendeu a fazer orações com sua mãe e também aprendeu a
Palavra de Deus.
A cada ano que passava ela aprendia mais. E certamente ela falava com Deus. E como
nós já estamos aprendendo, quando uma criança fala com Deus, ele escuta a voz.
O pai dela era um homem muito importante, tinha autoridade e todo mundo o conhecia
e também sua família e todos também conheciam a menina . Ele era chefe da
sinagoga. O que é isso Sinagoga? Era um lugar onde faziam orações e estudavam a
Bíblia.
Todo ano ela tinha uma festa de aniversário! Seus pais faziam uma festa muito linda. E
naquele ano ela fez 12 anos. Já era uma mocinha!
Naquele tempo, quando uma menina completasse 12 anos eles faziam uma grande
comemoração, a festa mais linda de todas e todos eram convidados. Eles iam para a
igreja e ela recebia um presente bem especial. Era uma alegria muito grande para
família!
Mas ela ficou muito doente, mas muito doente mesmo! Nada adiantava, nenhum
remédio! Cada dia ela ia ficando pior. Ela chorava e quase não conseguia nem falar,
Sua mãe não sabia mais o que fazer!
Seu pai, como era um homem bem importante, chamou os melhores médicos para
atender sua filhinha, mas nenhum médico sabia como curá-la, eles não descobriram o
que ela tinha.
Aquela menina, estava muito mal, ela não melhorava, e imaginem, ela estava com
medo também. E como ela já tinha aprendido a orar desde pequena, ela também
orava, mas sua voz nem saia direito.



2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO

..                                          OUTUBRO
CAMPANHA: MINHA  VOZ

Será que Deus estava ouvindo sua oração? mesmo que ela não conseguia falar?
- Sim …, tem orações que não saem pela voz, mas sai do coração, sabia e Deus

conhece  e sabe quando uma criança está falando com ele.
O pai dela, quando não sabia mais o que fazer, ouviu falar de Jesus ! Ele ouviu que Jesus
curava as pessoas, então ele foi atrás de Jesus onde ele estava e chegando ajoelhou-se
e implorou para JESUS ir com ele na sua casa:

- Jesus, Jesus… por favor, eu imploro - disse ele chorando- vem comigo, minha única
filhinha está morrendo, ela acabou de fazer 12 anos! Por favor, Jesus, vem!
Então Jesus foi com ele! Tinha um monte de gente, uma multidão, e Jesus foi demorando,
demorando…
Quando eles estavam chegando perto da casa , eles viram um monte de gente na porta
disseram para ele:

- Não adianta mais, sua filha já morreu! Não incomode mais Jesus!
Então Jesus disse:

- Saiam daqui! Porque a menina não está morta, mas dorme. E riam dele.
Daí todo mundo foi embora, então Jesus entrou no quarto da menina e disse:

- Menina, levanta !
Jesus pegou na mão dela e ela levantou!
mas ela não levantou doente. ELA LEVANTOU CURADA !! - VAMOS BATER PALMAS !
GLÓRIA A DEUS!!
DEUS OUVIU A VOZ DA MENINA DOENTE
DEUS OUVIU A VOZ DO PAI DELA
JESUS VEIO E ELE FICOU CURADA!

No dia que você estiver doente, pode falar, pode orar que Deus vai ouvir a sua voz!
E se você não conseguir falar, eu vou falar com Jesus por você . Aqui no kids Church
sempre vai ter alguém que vai te ajudar.
O que é certeza mesmo, Deus vai ouvir a nossa voz, AMÉM !

VAMOS FALAR COM DEUS, AGORA?
DEUS PRECISA CONHECER NOSSA VOZ.
ELE VAI OUVIR

( Coloque de fundo ‘ SER RECONHECIDO” RP15) -
Formadores, peça muito discernimento para que você possa saber o que orar neste

momento e para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esteja atenta, talvez
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alguma criança queira falar com você,

ORAÇÃO:
DEUS, sou eu…, mais uma vez. Estou aqui . Eu sei que o Senhor escuta a minha voz, até

mesmo se eu ESTIVER DOENTE E NÃO CONSEGUIR FALAR DIREITO. eu QUERO QUE O
SENHOR CONHEÇA A MINHA VOZ. Eu quero falar com o SENHOR, todos os dias, como
estou falando agora. Eu desejo que o SENHOR conheça a minha voz. Me ajuda nisso, em
nome de Jesus

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Que oferta podemos  entreegar hoje?

Jesus  andava  por todo lado.
Ele foi uma oferta de Deus . Deus deu seu único filho  como oferta
Todas as pessoas que falavam com ele, ele parava e ouvia o quee a pessoa queria .
Ele ainda ouve quando pedimos para eele.
A oferta de Deuus é prreciosas JESUS. é uma oferta que dura  para sempre.

Nossa ofertta precisa ser preeciosa também. A vida inteira vamos entregar e ainda não
será suficiente peerto dda oferta que  Deus deu p
por  nós.
Esse é o nosso sentimento de amos toodas as vezes que cheegamos aqui nestee
momento!

BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje ministramos sobre a filha de Jairo sendo filha do chefe da sinagoga, ela aprendeu
logo a fazer orações e conhecer a Bíblia . E quando ficou doente, cremos ue ela orou a
Deus. Sua enfermidade era muito severa, até que ela morreu.
Mas tinha um pai que foi até Jesus clamar por ela.
Glória a Deus que Ele nos tem feito INTERCESSORES DOS NOSSOS FILHOS!
Quando eles não conseguirem, tem a nossa voz que ele vai ouvir
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Nosso ensinamento:As crianças devem saber que Deus não mudou e escutou a voz dela
mesmo se estiver doente, , e com certeza vai ajudá-la, mesmo que um momento muito
difícil.
Desafio da semana: Sentar com seu filho(a) pelo menos 10 minutos por dia para
ouví-lo(a) falar. prestar mesmo atenção na sua voz. Marque mesmo um horário. Durante
o jantar, depois do jantar , agende nesta semana este momento e faça disso uma rotina.
E neste momento tenha um momento de oração. Diga a ele(a) que a voz dela precisa
ser reconhecida por Deus.
Ouçam este louvor: Ser reconhecido por Deus

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

ATIVIDADE: SUGESTÃO
(ABAIXO MODELO PARA  IMPRIMIR)

LEMBRANCINHA:
Modelo1

https://youtu.be/m6M4EtKSnOU
https://www.renascerkids.com/
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MARCADOR DE BÍBLIA - passo a  passo
Modelo2  (moldes abaixo ) - Fazer com olhinhos fechados

SUGESTÃO DE IMAGENS:
PARA AMPLIAR E IMPRIMIR

https://www.youtube.com/watch?v=fpxs5BanXZk
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- Lembrancinha - nMoldes dos marcadores.
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para imprimiir - atividade


