
 
 

 

 

 

APRENDENDO A SER MANSO 
25 de julho de 2021 - MANHÃ 

 

BASE BÍBLICA: Mateus 11.29; Marcos 2.1-12; João 13.1-20. 

VERSÍCULO DO MÊS: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 
também" — João 13.15 

OBJETIVO:  As crianças aprenderão a importância de ser mansas como 
Jesus, e demonstrarão isso nas atitudes delas. 

 
BASES DO CULTO 

Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem 
recebidas, amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as 
mesmas. No momento de brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar 
brinquedos, ter educação e organização. 
 

• ABERTURA  
Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao 

Senhor; 

• LOUVOR  
Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 

movimentos de rendição; chamar criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 
Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 
Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 

 

MENSAGEM 

 

 

Alguém sabe me dizer o que é ser manso? Quem é manso tem calma, paciência, sabe 

se controlar, consegue conversar, explicar, dizer o que quer sem ficar gritando ou xingando, 

mas com tranquilidade e bondade. Cada dia é mais comum ouvirmos declarações como: "Sou 

crente, mas não sou bobo", "sou gente boa, mas não pise no meu calo", "mexeu, levou" e 

"dinheiro e status não trazem felicidade, mas mandam buscar...". Para alguns parece até bonito 

dizer que não levam desaforo para casa. Mas este não é o padrão que o Mestre nos ensina. 

Certa vez, Jesus chegou a uma cidade chamada Cafarnaum. Logo, muita gente ficou 

sabendo e foi rapidamente vê-Lo na casa em que estava. Ajuntou tanta gente, que não havia 

lugar nem mesmo perto da porta. 



 
 

 

 

 

Quatro homens carregaram um paralítico para que Jesus o curasse. Quando chegaram 

perto da casa, viram que era impossível se aproximar de Jesus, pois a casa estava lotada. Que 

será que eles fizeram? Ah, tiveram uma boa ideia: abriram um buraco no teto da casa, bem em 

cima onde Jesus estava, e desceram o doente com cama e tudo. Puxa, eles realmente criam 

que Jesus poderia curá-lo, não é verdade?! Quando Jesus viu todo aquele esforço, ficou muito 

feliz porque percebeu que eles tinham fé. Então, virou para o paralítico e disse: "Filho, os teus 

pecados estão perdoados" (Mc 2.5). 

Mas algumas pessoas que estavam ali ficaram muito bravas e pensaram: Como é que 

esse homem tem a coragem de falar assim? Só Deus pode perdoar pecados, só Deus tem esse 

poder! Jesus, que conhece até pensamentos, sabia de tudo o que se passava pela cabeça 

deles. Ele, sendo Deus e tendo autoridade, poderia dar uma bronca naquelas pessoas, não 

podia? 

Ele poderia dar um soco na mesa e falar bem alto: Será que vocês não sabem que Eu 

sou Deus? Será que não sabem que tenho poder? Já não tenho feito um monte de coisas boas 

para vocês saberem disso? Sim, Jesus poderia ter feito isso, mas não foi o que Ele fez. Com 

muita mansidão, virou-Se para as pessoas e disse: 

— Por que vocês estão pensando isso? Vou lhes mostrar que Eu, o Filho de Deus, tenho poder 

para perdoar pecados. 

Então, disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa". No mesmo 

instante, o paralítico se levantou diante de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito 

admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim!". Com palavras 

mansas Jesus provou que Ele tinha poder e era o Filho de Deus. 

Nem sempre é fácil nos controlar, ter calma e paciência quando alguém nos provoca 

ou faz algo que não gostamos, não é verdade? Mas nessas horas podemos pedir ajuda 

a Jesus que sempre foi manso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 

 
ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 

e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  

 

Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- O que é ser manso para você? 
- Você tem sido uma pessoa mansa? 
- Você tem conseguido ser calmo mesmo em situações difíceis?  
- Por que precisamos ser como Jesus? 
 
Perguntas sobre a vida (Pastoreando): 
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

APRENDENDO A SER HUMILDE 
25 de julho de 2021 - NOITE 

BASE BÍBLICA: Mateus 11.29; Marcos 2.1-12; João 13.1-20. 

VERSÍCULO DO MÊS: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós 

também" — João 13.15 

OBJETIVO:  As crianças aprenderão a importância de ser humildes como 

Jesus, e demonstrarão isso nas atitudes delas. 

 

BASES DO CULTO 

Boas-vindas: Recepcionar as crianças com alegria e amor para que elas se sintam bem 

recebidas, amadas e seguras, dessa forma, desenvolver um bom relacionamento com as 

mesmas. No momento de brincadeira, procure priorizar o companheirismo, compartilhar 

brinquedos, ter educação e organização. 

 

• ABERTURA  

Dar boas-vindas com muita empolgação, mostrando o valor de participar de um culto ao 

Senhor; 

• LOUVOR  

Explicar a letra, mensagem e ligação; estimular a terem uma vida de santidade; ensinar 

movimentos de rendição; chamar uma criança para fazer o louvor (se for o caso);  

• OFERTA 

Mostrar os conceitos e desafiar as Primícias; 

• VISITANTES 

Valorizar o visitante; dar lembrança; abordar os pais; Convidar. 

 

MENSAGEM 

 

Alguém sabe me dizer o que é ser humilde? Muitas vezes chamamos de humildes as 

pessoas que são pobres. Mas, na verdade, humilde é quem não quer sempre ser o melhor, 

nem fica esnobando ou contando vantagens. 

 



 
 

 

 

 

Na época de Jesus, as pessoas costumavam andar de sandálias por estradas bastante 

empoeiradas. É claro que naquela época não havia asfalto, então você pode imaginar o poeirão 

que era, não é verdade? Quando chegavam a uma casa, era comum um empregado trazer uma 

bacia com água e uma toalha para lavar os pés dos visitantes. 

Certa vez, Jesus foi com os discípulos a Jerusalém. Ele sabia que logo morreria, então 

quis lhes ensinar uma grande lição. Um homem havia emprestado uma sala grande e mobiliada 

para que eles comessem ali a ceia da Páscoa. Durante a refeição, Jesus Se levantou, pegou 

uma bacia com água e uma toalha. Que será que Ele fez? 

Jesus amarrou a toalha na cintura, abaixou-Se e, um por um, começou a lavar os pés 

dos discípulos, e a enxugá-los. Puxa! Mas Jesus, o Filho de Deus, lavando aqueles pés tão 

sujos? Será que isso é possível? Sim! Apesar de Jesus ser Deus, Ele era humilde e queria 

ensinar os discípulos a serem também. 

Pedro, quando viu que Jesus Se aproximava para lavar os seus pés, disse: "O Senhor 

nunca lavará os meus pés!" Go 13.8 — NTLH). 

Pedro sabia que Jesus era o Filho de Deus, por isso achava que Ele não deveria fazer 

aquele trabalho, mas Jesus fez com que Pedro entendesse que era importante que Ele lavasse 

seus pés. 

Jesus lavou até os pés de Judas, mesmo sabendo que ele estava planejando trai-Lo. 

Hoje em dia, ninguém quer ser humilde. As pessoas acham que isso é ser inferior aos outros. 

Mas Jesus era humilde, e nós também devemos ser. 

Jesus era rei, o Filho de Deus, e por isso mesmo poderia até mostrar que era importante 

e superior aos outros. Mas foi com humildade que sempre agiu. 

O episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos foi uma demonstração prática de 

humildade. Imaginemos as mãos que formaram estrelas, que criaram o universo, agora 

pegando uma bacia e uma toalha e lavando os pés poeirentos de Seus discípulos. O Rei dos 

reis, Senhor dos senhores, realizando o trabalho de um escravo, servindo ao invés de ser 

servido, num ato de auto-humilhação. 

Certa vez, Jesus falou o seguinte: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde" (Mt 

11.29). Vejam! Esse é o segredo: devemos aprender com Jesus a ser mansos e humildes. Ele 

quer nos ensinar. E você, quer aprender? 

Vamos imitar Jesus sendo mansos e humildes! 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

MOMENTO DOS PEQUENOS GRUPOS 

ATENÇÃO: Esse é o momento de aplicação da Palavra e de estimular a opinião da criança 

e exercer o Pastoreio Intencional da vida dela.  

 

Perguntas sobre a história:  
- O que entendeu sobre a história de hoje? 
- Você tem sido uma pessoa humilde? 
- Como você pode ser uma pessoa humilde? 
- Você entende que a humildade é jeito certo de se viver?  
- Por que precisamos ser como Jesus? 
 
Perguntas sobre a vida (Pastoreando):  
- Pergunte como foi a sua semana, bem como os seus pedidos de oração; 
- Pergunte como está em casa, na escola, na Igreja, sempre sendo intencional; 
- Pergunte sobre como está a vida com Deus da criança; 
- Pergunte como a criança está de modo geral. 


