
APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA: UMA FAMÍLIA AMIGA!APRENDENDO COM AS FAMÍLIAS DA BÍBLIA: UMA FAMÍLIA AMIGA!

Base bíblica: Base bíblica: Lucas 10.38-42; João 11.1-46; 12.1-8; 15.13-15; Atos 16.31 Lucas 10.38-42; João 11.1-46; 12.1-8; 15.13-15; Atos 16.31 

Objetivo: Objetivo: As crianças aprenderão que Jesus é o melhor amigo que podem ter e que deveAs crianças aprenderão que Jesus é o melhor amigo que podem ter e que deve

dar a Ele o que tem de melhor. dar a Ele o que tem de melhor. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

O dicionário nos traz várias definições para a palavra “amigo”, por exemplo: indivíduoO dicionário nos traz várias definições para a palavra “amigo”, por exemplo: indivíduo

unido  a  outro  por  amizade,  aliado,  colega,  companheiro,  defensor,  protetor.  Tantasunido  a  outro  por  amizade,  aliado,  colega,  companheiro,  defensor,  protetor.  Tantas

definições  para  explicar  uma  única  palavra.  Amigo,  assim  como  amizade,  é  palavradefinições  para  explicar  uma  única  palavra.  Amigo,  assim  como  amizade,  é  palavra

inspiradora para muitos poetas. Seu significado é assunto para muitos filósofos, mas ainspiradora para muitos poetas. Seu significado é assunto para muitos filósofos, mas a

realidade mostra que “amigo” é um dos mais raros tesouros. realidade mostra que “amigo” é um dos mais raros tesouros. 

Marta, Maria e Lázaro demonstraram ser uma família amiga de Jesus. Maria ofereceuMarta, Maria e Lázaro demonstraram ser uma família amiga de Jesus. Maria ofereceu

companhia, e Marta, seus serviços. Juntos ofereceram um ambiente familiar em Betâniacompanhia, e Marta, seus serviços. Juntos ofereceram um ambiente familiar em Betânia

(Lc 10.38). Lázaro, após ter sido o protagonista de um milagre, foi até mesmo perseguido(Lc 10.38). Lázaro, após ter sido o protagonista de um milagre, foi até mesmo perseguido

(Jo 12.10). (Jo 12.10). 

Apesar  da  amizade,  demonstraram  respeito  para  com  Jesus,  reconheceram  SuaApesar  da  amizade,  demonstraram  respeito  para  com  Jesus,  reconheceram  Sua

autoridade e souberam que Ele era o Cristo. Maria demonstrou isso ungindo-O, e Martaautoridade e souberam que Ele era o Cristo. Maria demonstrou isso ungindo-O, e Marta

declarou: "... declarou: "... eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo"eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo"

(Jo 11.27). Jesus, em retribuição a tudo isso, ofereceu amor e compaixão na hora da dor(Jo 11.27). Jesus, em retribuição a tudo isso, ofereceu amor e compaixão na hora da dor

(Jo 11.35- 36) . Enfim, demonstrou o que verdadeiramente é ser amigo. (Jo 11.35- 36) . Enfim, demonstrou o que verdadeiramente é ser amigo. 

Leitura da Bíblia: João 15.13-15Leitura da Bíblia: João 15.13-15

Você tem um grande amigo? Uma pessoa que você gosta de estar sempre junto? GostaVocê tem um grande amigo? Uma pessoa que você gosta de estar sempre junto? Gosta

de levá-lo para brincar na sua casa ou ir à casa dele? de levá-lo para brincar na sua casa ou ir à casa dele? 

Eu  tenho  um  grande  amigo  meu.  Nós  gostamos  de  conversar,  passear  juntos,Eu  tenho  um  grande  amigo  meu.  Nós  gostamos  de  conversar,  passear  juntos,

conversamos ao telefone, é muito legal ter  um amigo! Mas sabem, crianças, algumasconversamos ao telefone, é muito legal ter  um amigo! Mas sabem, crianças, algumas

vezes nós nos desentendemos e ficamos tristes um com o outro.  Isso não acontecevezes nós nos desentendemos e ficamos tristes um com o outro.  Isso não acontece

também com você e seu amigo? também com você e seu amigo? 

Mas existe uma pessoa que quer ser o nosso melhor amigo. Com Ele nós nunca vamosMas existe uma pessoa que quer ser o nosso melhor amigo. Com Ele nós nunca vamos

ficar decepcionados, e Ele nunca vai nos magoar. Sabem de quem estou falando? ficar decepcionados, e Ele nunca vai nos magoar. Sabem de quem estou falando? 

É do nosso amigo Jesus! Ele é o melhor amigo que podemos ter. Jesus está sempreÉ do nosso amigo Jesus! Ele é o melhor amigo que podemos ter. Jesus está sempre

pertinho de nós, e para Ele podemos contar qualquer coisa. Você sabia que Jesus mesmopertinho de nós, e para Ele podemos contar qualquer coisa. Você sabia que Jesus mesmo

nos chama de amigos? Vamos ouvir sobre isso no nosso culto hoje.nos chama de amigos? Vamos ouvir sobre isso no nosso culto hoje.

Introdução:Introdução:

Sua família tem algum amigo especial  que sempre vai à sua casa, que muitas vezesSua família tem algum amigo especial  que sempre vai à sua casa, que muitas vezes

almoça, janta ou passeia com vocês?almoça, janta ou passeia com vocês?

Na história de hoje, ouviremos sobre uma família que tinha um amigo superespecial deNa história de hoje, ouviremos sobre uma família que tinha um amigo superespecial de

quem gostavam muito. É uma história emocionante! Vamos ouvi-la. quem gostavam muito. É uma história emocionante! Vamos ouvi-la. 



I — Recebendo (O amigo) I — Recebendo (O amigo) 

Jesus andava por muitas cidades falando do amor de Deus e, aonde ia, se hospedava naJesus andava por muitas cidades falando do amor de Deus e, aonde ia, se hospedava na

casa de alguém. Na cidade de Betânia, havia uma família de três irmãos: Lázaro, Marta ecasa de alguém. Na cidade de Betânia, havia uma família de três irmãos: Lázaro, Marta e

Maria. Essa família amava muito a Jesus, e sempre que Ele passava por lá, ficava naMaria. Essa família amava muito a Jesus, e sempre que Ele passava por lá, ficava na

casa deles. Um dia, Jesus estava hospedado ali e falava sobre as coisas de Deus. Mariacasa deles. Um dia, Jesus estava hospedado ali e falava sobre as coisas de Deus. Maria

sentou-se aos pés de Jesus e ouvia tudo o que Ele dizia com atenção e interesse. sentou-se aos pés de Jesus e ouvia tudo o que Ele dizia com atenção e interesse. 

Já imaginaram se pudéssemos nos sentar aos pés de Jesus e ficar ouvindo tudo o queJá imaginaram se pudéssemos nos sentar aos pés de Jesus e ficar ouvindo tudo o que

Ele ensinasse? Você gostaria de fazer isso? Vocês sabem, crianças, que, quando lemosEle ensinasse? Você gostaria de fazer isso? Vocês sabem, crianças, que, quando lemos

ou ouvimos a Bíblia,  é Jesus quem está falando conosco? Você gosta de ler  e ouvirou ouvimos a Bíblia,  é Jesus quem está falando conosco? Você gosta de ler  e ouvir

histórias da Bíblia? histórias da Bíblia? 

II Maria ouvia Jesus.II Maria ouvia Jesus.

Marta corria de um lado para o outro, trabalhando sem parar. Afinal de contas, quandoMarta corria de um lado para o outro, trabalhando sem parar. Afinal de contas, quando

recebemos  uma  visita  em casa,  o  trabalho  aumenta  bastante,  é  preciso  deixar  tudorecebemos  uma  visita  em casa,  o  trabalho  aumenta  bastante,  é  preciso  deixar  tudo

arrumadinho, organizado e ainda preparar uma comida especial, não é verdade? Martaarrumadinho, organizado e ainda preparar uma comida especial, não é verdade? Marta

ficou aborrecida, pois ela trabalhava, e a irmã, não. ficou aborrecida, pois ela trabalhava, e a irmã, não. 

Então,  reclamou para  Jesus:  O  Senhor  não  se  importa  que  a  minha  irmã  me  deixeEntão,  reclamou para  Jesus:  O  Senhor  não  se  importa  que  a  minha  irmã  me  deixe

sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela  venha me ajudar  (Lc  10.40).  Martasozinha com todo esse trabalho? Mande que ela  venha me ajudar  (Lc  10.40).  Marta

pensou que Jesus ia ficar bravo com a sua irmã e ia mandá-la ajudar. Será que foi issopensou que Jesus ia ficar bravo com a sua irmã e ia mandá-la ajudar. Será que foi isso

que aconteceu?que aconteceu?

Não! Jesus explicou para Marta que ela estava preocupada e agitada com muito trabalho,Não! Jesus explicou para Marta que ela estava preocupada e agitada com muito trabalho,

que poderia ser feito depois. Naquela hora, o mais importante era ouvir e aprender comque poderia ser feito depois. Naquela hora, o mais importante era ouvir e aprender com

Ele sobre as coisas de Deus, e era exatamente isso que Maria havia escolhido fazer,Ele sobre as coisas de Deus, e era exatamente isso que Maria havia escolhido fazer,

então ela estava certa. Talvez, na hora, Marta não tenha entendido nada, mas eu acreditoentão ela estava certa. Talvez, na hora, Marta não tenha entendido nada, mas eu acredito

que depois ela entendeu que as coisas de Deus são mais importantes que tudo. que depois ela entendeu que as coisas de Deus são mais importantes que tudo. 

III — Sendo ajudado (Pelo amigo) III — Sendo ajudado (Pelo amigo) AA

Algum tempo  depois,  Lázaro,  o  amigo  de  Jesus,  ficou  muito  doente.  Maria  e  MartaAlgum tempo  depois,  Lázaro,  o  amigo  de  Jesus,  ficou  muito  doente.  Maria  e  Marta

mandaram chamar Jesus, que estava em outra cidade, dizendo: Senhor, o seu queridomandaram chamar Jesus, que estava em outra cidade, dizendo: Senhor, o seu querido

amigo Lázaro está doente! Jesus recebeu essa notícia, mas não foi imediatamente à casaamigo Lázaro está doente! Jesus recebeu essa notícia, mas não foi imediatamente à casa

deles em Betânia. Dois dias depois, chamou Seus discípulos para irem ver Lázaro. Elesdeles em Betânia. Dois dias depois, chamou Seus discípulos para irem ver Lázaro. Eles

não queriam que Jesus fosse, pois corria perigo de vida indo até lá. não queriam que Jesus fosse, pois corria perigo de vida indo até lá. 

Os discípulos disseram: Mestre, agora mesmo os judeus de lá queriam apedrejá-lo, e oOs discípulos disseram: Mestre, agora mesmo os judeus de lá queriam apedrejá-lo, e o

Senhor quer voltar? Jesus disse que Seu amigo precisava Dele, então iriaSenhor quer voltar? Jesus disse que Seu amigo precisava Dele, então iria

Quando chegaram a Betânia, sabem o que havia acontecido? Quando chegaram a Betânia, sabem o que havia acontecido? 

Lázaro havia morrido há quatro dias. Já imaginaram como Marta e Maria estavam tristes?Lázaro havia morrido há quatro dias. Já imaginaram como Marta e Maria estavam tristes?

Marta soube que Jesus havia chegado na cidade, e foi correndo se encontrar com Ele.Marta soube que Jesus havia chegado na cidade, e foi correndo se encontrar com Ele.

Ela disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido! Depois foi chamarEla disse: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido! Depois foi chamar

Maria, que veio e disse a mesma coisa que Marta. Será que Jesus chegou tarde? Maria, que veio e disse a mesma coisa que Marta. Será que Jesus chegou tarde? 

Não! Jesus nunca Se atrasa,  Ele tem a hora certa para tudo!  Maria estava chorandoNão! Jesus nunca Se atrasa,  Ele tem a hora certa para tudo!  Maria estava chorando

muito. Jesus, vendo a tristeza dos Seus amigos, ficou comovido e também chorou. muito. Jesus, vendo a tristeza dos Seus amigos, ficou comovido e também chorou. 

Puxa!  Jesus,  o  Filho de Deus,  amava tanto  aquela família,  que até  chorou,  vendo oPuxa!  Jesus,  o  Filho de Deus,  amava tanto  aquela família,  que até  chorou,  vendo o

sofrimento dela. Como é maravilhoso ter Jesus que nos ama tanto, que Se preocupa e Sesofrimento dela. Como é maravilhoso ter Jesus que nos ama tanto, que Se preocupa e Se

interessa por todos os nossos problemas! Ele quer ser o seu melhor amigo! interessa por todos os nossos problemas! Ele quer ser o seu melhor amigo! 



Jesus então foi ao lugar onde haviam colocado o corpo de Lázaro. Quando chegou lá,Jesus então foi ao lugar onde haviam colocado o corpo de Lázaro. Quando chegou lá,

pediu que retirassem a pedra, mas Marta avisou que o corpo devia cheirar mal, pois faziapediu que retirassem a pedra, mas Marta avisou que o corpo devia cheirar mal, pois fazia

quatro dias que Lázaro havia morrido. quatro dias que Lázaro havia morrido. 

Assim mesmo,  Jesus  pediu  que  tirassem a  pedra.  Depois,  fez  uma oração  e  gritou:Assim mesmo,  Jesus  pediu  que  tirassem a  pedra.  Depois,  fez  uma oração  e  gritou:

Lázaro, venha para fora! E... para espanto de todos, Lázaro se levantou e saiu! Ah, queLázaro, venha para fora! E... para espanto de todos, Lázaro se levantou e saiu! Ah, que

alegria aquela família amiga sentiu! Muitos que estavam ali creram em Jesus. alegria aquela família amiga sentiu! Muitos que estavam ali creram em Jesus. 

IV — Homenageando (Um amigo)IV — Homenageando (Um amigo)  

Poucos dias antes de Jesus ser preso para morrer, Ele voltou com Seus discípulos naPoucos dias antes de Jesus ser preso para morrer, Ele voltou com Seus discípulos na

casa da família amiga para um jantar. Marta ajudava a servir o jantar, e Lázaro era um doscasa da família amiga para um jantar. Marta ajudava a servir o jantar, e Lázaro era um dos

que estavam com Ele à mesa. Então, de repente, Maria entrou com um vidro de perfumeque estavam com Ele à mesa. Então, de repente, Maria entrou com um vidro de perfume

muito caro, e sabem o que ela fez com aquele perfume valiosíssimo?muito caro, e sabem o que ela fez com aquele perfume valiosíssimo?

Ela o derramou inteirinho nos pés de Jesus, e depois os enxugou com os seus cabelos eEla o derramou inteirinho nos pés de Jesus, e depois os enxugou com os seus cabelos e

toda casa ficou muito perfumada. Judas Iscariotes, o discípulo que trairia Jesus, disse:toda casa ficou muito perfumada. Judas Iscariotes, o discípulo que trairia Jesus, disse:

“Este perfume vale mais de trezentas moedas de prata. Por que não foi  vendido, e o“Este perfume vale mais de trezentas moedas de prata. Por que não foi  vendido, e o

dinheiro, dado aos pobres?” (Jo 12.5). dinheiro, dado aos pobres?” (Jo 12.5). 

Judas não disse isso porque queria ajudar os pobres, mas porque era ele quem cuidavaJudas não disse isso porque queria ajudar os pobres, mas porque era ele quem cuidava

do dinheiro do grupo e sempre roubava. Por isso, queria vender aquele perfume e ficardo dinheiro do grupo e sempre roubava. Por isso, queria vender aquele perfume e ficar

com parte do dinheiro para ele. Jesus ficou feliz com o que Maria fez. Ela demonstrou quecom parte do dinheiro para ele. Jesus ficou feliz com o que Maria fez. Ela demonstrou que

O amava muito e queria dar a Ele o melhor que tinha. O amava muito e queria dar a Ele o melhor que tinha. 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO: 

Podemos aprender muito com essa família amiga de Jesus. Lázaro era um amigo amado,Podemos aprender muito com essa família amiga de Jesus. Lázaro era um amigo amado,

e Jesus fez um milagre, dando-lhe a vida novamente. Marta gostava de servir a Jesuse Jesus fez um milagre, dando-lhe a vida novamente. Marta gostava de servir a Jesus

com seu trabalho. Maria gostava de estar com Jesus. Ela não ficava preocupada nemcom seu trabalho. Maria gostava de estar com Jesus. Ela não ficava preocupada nem

distraída com outras coisas, mas prestava atenção ao que Ele dizia, e não queria perderdistraída com outras coisas, mas prestava atenção ao que Ele dizia, e não queria perder

nem um minuto.  Ela amava tanto a Jesus que Lhe queria  dar  sempre o melhor  quenem um minuto.  Ela amava tanto a Jesus que Lhe queria  dar  sempre o melhor  que

possuía. possuía. 

➢➢ E a sua família?  E a sua família?  

➢➢ Jesus é o melhor amigo dela? Jesus é o melhor amigo dela? 

➢➢ Vocês O amam de verdade? Vocês O amam de verdade? 

➢➢ Vocês gostam de aprender sobre Jesus e estar bem pertinho Dele, agradando aVocês gostam de aprender sobre Jesus e estar bem pertinho Dele, agradando a

Ele com o que fazem? Ele com o que fazem? 

➢➢ Vocês dão a  Ele  o  melhor  do  seu tempo,  dos seus  pensamentos  e  das  suasVocês dão a  Ele  o  melhor  do  seu tempo,  dos seus  pensamentos  e  das  suas

coisas? Jesus quer ser o melhor amigo da sua família! coisas? Jesus quer ser o melhor amigo da sua família! 




