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Este material visa auxiliar as famílias no culto doméstico. Nosso desejo é
que juntos possam aprender sobre Jesus o Grande Eu Sou!

Os estudos bíblicos estão sempre divididos em captação, explicação,
implicação e aplicação. Se você juntar as iniciar desta palavras formará a
palavra CEIA! Quanto tempo levamos para preparar uma ceia de Natal?
Gastamos tempo com planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as
crianças a Palavra  de Deus acreditamos que não possa ser diferente. 

Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só
depois venha para o material! A captação é um recurso para introduzir a
história, uma forma de captar a atenção da criança para o tema. Na
explicação vamos colocar os pontos importantes do texto que tiramos de
nosso estudo pessoal da Bíblia apoiado em comentários e pregações sobre
os temas. A implicação nos mostrará o que está história tem a ver com
nossas vidas e finalmente a aplicação nos trará aplicações práticas para
nosso cotidiano.

Que Deus os abençoe neste privilégio, que é apresentar as verdades divinas
para a sua família!
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Versículo tema

Ressuscitou - Minha vida é uma

viagem

https://youtu.be/dV2kQ8PVkYU

Diante da Cruz - Aline Barros

https://youtu.be/Uo_0wr_iXJg

Músicas

Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.

João 14.6 ( NVI)  

https://youtu.be/dV2kQ8PVkYU
https://youtu.be/Uo_0wr_iXJg


Captação: Você já viu um milagre? (Deixe que a criança conte, se ela não
souber o que é milagre explique pra ela e dê exemplos). Quais histórias
bíblicas relatam milagres? A história de hoje é mais uma história de
milagres.

Explicação: Você sabe o que é ressurreição? (Procure num dicionário e leia
com as crianças o significado) Você sabe quem são as pessoas que
ressuscitarão? A Bíblia fala que todos os salvos em Jesus Cristo
ressuscitarão. Porque Jesus disse que Ele é a ressurreição? 

Os saduceus não acreditavam na ressurreição (Atos 23.8) e muitas pessoas
que seguiam a Jesus não acreditavam que isso podia realmente acontecer.
Conforme lemos na história de hoje, Marta cria em Jesus, mas ela não cria
que Ele poderia trazer Lázaro a vida, ela era incrédula neste sentido. Por
isso Jesus lhe diz que Ele é a ressurreição, todos os que crêem nEle ainda
que venham a morrer fisicamente, viverão para sempre com Ele,
espiritualmente falando.

Implicação: Você acredita na ressurreição? Se você não acredita, você não
crê que Deus tem poder até mesmo sobre a morte. Nós cristãos precisamos
crer que Jesus foi preparar um lugar para nós após essa vida. Os cristãos só
desfrutarão dessa vida após a segunda volta de Jesus.

Aplicação: Se você não acredita na ressurreição, talvez precise estudar um
pouco mais sobre este tema na Bíblia. O próprio Jesus morreu e ao terceiro
dia ressuscitou. Ele reviveu dos mortos e essa é a nossa esperança. (1 Co
15.14)

Dia 1 - Ressureição
João 11.17 a 27



Mateus 28.5-6
1 Co 15.14  
1 Ts 4.13-17

Leia os textos que falam sobre ressurreição e anote, porque esse evento é
muito importante na vida dos cristãos. Anote ou desenhe o que podemos
aprender sobre este tema.

Dia 1 - Data      /       /   



Captação: Imagine que você pudesse escolher as decisões dos personagens
em um filme, você acha que teria o mesmo final? Nós não sabemos onde as
nossas escolhas podem nos levar.

Explicação: Jesus fala aos discípulos: “Vocês conhecem o caminho para
onde vou”. (Jo 14.4) Os discípulos parecem não saber qual o caminho
porque Tomé respondeu: “Não sabemos para onde o Senhor vai.” (Jo 14.5)
Para onde Jesus foi? (Deixe que as crianças digam o que aconteceu com
Jesus, ajude-as lembrando que Ele morreu e ressuscitou como aprendemos
ontem). Como nós sabemos e os discípulos não sabiam?

Quando lemos a Bíblia precisamos lembrar que eles estavam vivendo a
vida como estamos vivendo agora. Nenhum de nós sabe o que vai nos
acontecer no próximo minuto, nós só saberemos quando este minuto
passar. No texto de hoje Jesus responde que “Eu sou o caminho”. Mas
como assim Jesus é o caminho para onde ele vai?

Ryle diz que: “Jesus é o caminho para o céu e a paz com Deus. À
semelhança de Moisés, Jesus é o único que guia, instrui e outorga a sua lei.”
(p.186) “Através da satisfação que realizou na cruz, o Senhor Jesus abriu o
caminho à árvore da vida; caminho que havia sido fechado quando Adão e
Eva caíram em pecado” (p.187)

Jesus é o caminho, porque Ele que abriu o caminho por meio de sua morte
e ressurreição. O caminho que tinha se fechado com a entrada do pecado
foi reaberto ali na cruz.

Implicação: Da mesma forma que Tomé e os discípulos por vezes não
andamos com Jesus, nos desviamos do caminho. E muitas vezes dizemos
Senhor não sabemos para onde o Senhor vai. A diferença entre nós e eles é
que temos a Bíblia completa. Nós sabemos para onde Ele foi, onde Ele está
e que um dia voltará para nos buscar. Isso quer dizer que nós sabemos para
onde iremos com Ele.

Aplicação: Por qual caminho você tem andado? Você tem caminhado com
Jesus, o caminho que nos leva ao céu, que nos aproxima de Deus? Ou você
tem caminhado com pecado, que nos afasta de Deus e nos leva ao inferno?
Pense a respeito disso enquanto faz a nossa atividade

Dia 2 - Jesus é o único caminho

João 14.1 a 6



"Eu asseguro: Quem ouve a minha

palavra e crê naquele que me enviou

tem a vida eterna e não será

condenado, mas já passou da morte

para a vida." 

João 5.24

Dia 2 - Data      /       /   

Escreva dentro das placas vermelhas os caminhos que não levam ao céu e na
placa com o único caminho, quem pode nos levar ao céu. Depois pinte o
versículo de João 5.24 



Captação: Cada pessoa escreve num papel 3 frases, onde 2 devem ser
verdades sobre ela e 1 deve ser uma mentira; após isso cada uma lê as 3
frases, e as outras pessoas tentam adivinhar qual é a mentira.

Explicação: Ontem nós aprendemos que Jesus é o caminho, hoje vamos
ver que ele é a verdade e a vida. Porque Jesus disse que Ele é a verdade?
Vocês se lembram do que a serpente disse para a Eva no jardim? Ela disse
que se Eva comesse do fruto seria como Deus, ela seria conhecedora do
bem e do mal.

Muitas pessoas por conta do pecado acreditam que por conhecerem o bem
e o mal, conhecem a verdade. Mas a Bíblia fala que Jesus é a verdade e não
há outra forma de conhecer a verdade sem conhecer a Jesus. Ryle diz que:
“Cristo é a verdade completa e satisfaz todas as necessidade do coração
humano.” (p.187) Apenas Jesus pode preencher nosso coração e suprir todas
as nossas necessidades, veja que Ele não vai ser o gênio da lâmpada que
satisfaz todos os nossos desejos.

Jesus diz também que Ele é a vida, o que isso quer dizer? Aprendemos que
Jesus é a ressurreição, Ele é a nossa fonte de vida eterna. Os que estão em
Cristo viverão eternamente com Ele. Apesar da consequência do pecado
ser a morte física e espiritual, em Cristo nós viveremos espiritualmente
para sempre. Viveremos ao lado dEle! Que linda esperança.

Implicação: Você acredita que Jesus é a verdade? Então se você crê, sempre
que estiver triste, cansado, desanimado vá a fonte de verdade que satisfaz a
nossa necessidade. Sabe quando temos sede e bebemos água? É esse tipo de
saciedade que Jesus nos traz. 

Aplicação: Escreva uma carta para Jesus hoje e agradeça a Ele por ser sua
vida, por preparar um lugar para nós no céu. Agradeça a Ele por ser a
verdade, por falar sempre a verdade e por cumprir sempre o que
prometeu. Ele já veio uma vez e voltará novamente para nos buscar, nós
aprendemos isso essa semana e precisamos crer nisso.

Dia 3 - A verdade e a vida

Salmos 23



Pinte de verde as frases verdadeiras e de vermelho as frases falsas, de acordo
com o que estamos aprendendo essa semana.

Dia 3 - Data      /       /   

Os saduceus acreditavam na ressurreição.

Deus tem poder até mesmo sobre a morte.

Jesus é o caminho para o céu e a paz com Deus.

Há vários caminhos que podem nos levar para o céu.

Jesus é a verdade e não há outra forma de
conhecer a verdade sem conhecer a Jesus.



Captação: Você sabe o que é uma videira? (Peguem os celulares e
pesquisem juntos imagens sobre uma videira).

Explicação: Pergunte para as crianças se elas já comeram uma uva. A uva
fora da videira dura quantos dias? (Deixe que as crianças respondam) Não
há uma quantidade de dias exata, mas o que sabemos é que elas não vão
ficar lindas para sempre. Fora da videira elas murcham e morrem. 

Ryle diz que: “A união entre os ramos e o caule principal de uma videira é a mais
íntima que podemos imaginar. Nisso consiste o segredo de toda a vida, beleza, vigor
e fertilidade do ramo. Se for desligado do caule, o ramo não possui vida em si
mesmo. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as
folhas, botões, flores e frutos. Arrancado o caule, logo o ramo há de secar e morrer.”

Jesus disse que é videira porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem
Ele não temos vida espiritual, não temos como crescer, nos desenvolver.
Sem Jesus não temos como ter uma vida plena com Deus. Jesus diz que ele
é a videira porque Ele quer nos ensinar que sem Ele não podemos viver,
como as uvas não vivem após retiradas da videira.

Implicação: Você já comeu uvas azedas e até mesmo estragadas? Não deve
ter sido uma experiência muito agradável. Você já comeu uvas doces e
frescas? Que nós sejamos uvas frescas e sempre alimentadas pela nossa
videira.

Aplicação: Como podemos nos alimentar diariamente da videira? Faça a
atividade e se lembre.

Dia 4 - A videira verdadeira

João 15.1 e 5



Como podemos nos alimentar diariamente da videira? Escreva dentro de
cada uva coisas que nos alimentam espiritualmente todos os dias. Ex: leitura
da Palavra, oração, memorização da Palavra, discipulado, ouvir música cristã,
obediência, etc.

Dia 4 - Data      /       /   



Captação: Como nós aprendemos, Jesus, no evangelho de João, declara 7
vezes a frase "Eu sou...". Que tal relembrar? Hoje nós vamos aprender sobre
quando Jesus se denomina como o "Eu sou".

Explicação: Se alguém te perguntar quem é você, o que responderia?
Talvez você responda: EU SOU Joãozinho, EU SOU criança, EU SOU filho
da Maria e do Joaquim, e por aí vai. Mas, no texto que lemos Jesus
simplesmente diz que Ele é. Mas Ele é o que? 

Durante os estudos, vimos que Jesus é a ressurreição, o caminho, a
verdade, a vida e a videira verdadeira. Mas, mais do que tudo, Ele é. Sabe o
que isso significa? Jesus vai além de qualquer descrição que podemos fazer
de nós mesmos. Ele não é simplesmente o filho de Maria, um carpinteiro
ou um homem que viveu dois mil anos atrás.

Pelo contrário. Jesus já "é" antes de Abraão. Ele já "é" antes de que este
mundo existisse, antes que o sol iluminasse, antes que o Universo fosse
criado. Jesus é o mesmo e sempre será, como o autor de Hebreus nos diz
(Hb 13:8). Isso mostra a grandeza de nosso Senhor. Hoje podemos dizer
que o presidente dos Estados Unidos É um dos homens mais poderosos da
Terra. Talvez daqui alguns anos só podemos dizer que ele ERA importante;
assim como grandes imperadores e reis que existiram e cujos reinados já
não são.

Mas Jesus não está preso a ser alguém só em algum momento, ele
simplesmente É. Sempre foi e sempre será. Ele não está hoje de uma forma
e daqui mil anos será diferente. Jesus sempre será o Senhor de todas as
coisas e, por isso, podemos confiar nEle mais do que em qualquer outro.

Implicação: Jesus ser eterno traz descanso aos nossos corações. Já pensou
se Jesus fosse Rei hoje, mas daqui uns anos não fosse mais? Ou se Ele
existisse dois mil anos atrás, mas deixasse de existir hoje? Mas não é assim.
Jesus sempre será, sempre cuidará de nós, sempre será bom e sempre
amará seus filhos. Sempre seremos cuidados pelo nosso Senhor.
 
Aplicação: Observe as plantas ao seu redor por alguns dias. Veja como elas
mudam, crescem, secam e caem. Meça sua altura em algum lugar para ver
o quanto você está crescendo. Pense como, diferente dessas mudanças que
acontecem em nossa vida, Jesus sempre permanece perfeitamente o
mesmo.

Dia 5 - Jesus, o Eu sou 
Mateus 8.58



Nestas semanas estudamos as declarações de Jesus sobre ele mesmo, encontre
nesse caça palavras as palavras relacionadas aos "Eu sou"de Jesus. 

Dia 5 - Data      /       /   

Respostas
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