
Dia 10 - O MELHOR AMIGO

´

O que a Bíblia diz sobre as crianças? 

^ ´

Jesus pregava sobre assuntos importantes, e as
pessoas vinham de todos os lados para ouvir os seus
ensinamentos, testemunhar seus milagres e receber
cura e libertação. As multidões se aglomeravam em
volta de Jesus (ainda bem que naquela época não
tinha coronavírus!) e tentavam se aproximar para ver
e ouvir o Mestre de perto. Certo dia, algumas pessoas
se aproximaram, mas aquele não era um grupo
comum! Alguns adultos chegaram perto de Jesus
trazendo crianças para que Ele as abençoasse. Talvez
fossem pais com seus filhos ou avós com seus netos,
talvez até tios com seus sobrinhos ou irmãos mais
velhos com os caçulas, ansiosos para que seus
pequeninos recebessem o toque especial do Senhor.
Se você imaginou a cena, pode até ter pensado que o
que viria a seguir seria um momento fofo entre Jesus e
aqueles meninos e meninas, e você não está errado,
mas... Antes que Jesus pudesse dizer qualquer coisa,
seus discípulos começaram a brigar com aqueles pais,
tios, avós e irmãos mais velhos. Eles repreenderam a
sua atitude inadequada, afinal, “Jesus não tem tempo
para perder com crianças insignificantes!” – disseram
eles. Quando Jesus viu o que estava acontecendo,
ficou indignado com o comportamento dos seus
discípulos e disse: “Deixem as crianças se aproximarem
e não as impeçam de vir a mim, pois o Reino dos Céus
pertence aos que são como elas”. Jesus olhou para a

Meu melhor amigo (3Palavrinhas)-
-

Texto-base: Mt. 19:13-15; Mc. 10:13-16; Lc 18:15-17

Ser criança é bom demais! A infância é um tempo
precioso em que sobra energia e imaginação para
explorar o mundo e viver grandes aventuras. Podemos
brincar por horas e de tudo um pouco sem nos
cansarmos e temos mais pique para correr e pular do
que muito atleta por aí! Durante as últimas semanas,
porém, toda essa energia, criatividade e disposição
precisaram se contentar em ficar entre quatro paredes,
sem saber ao certo quando a vida vai voltar ao normal.
Sim, em maior ou menor medida, todos estamos
desconfortáveis com essa situação... Mas se você mal
pode esperar pra sair lá fora, sentir o sol quentinho na
pele, correr com os cabelos ao vento, ver as pessoas
indo e vindo em seus afazeres diários e reencontrar
seus amigos para juntos gargalharem até a barriga
doer, você deve ser criança! (E se não for, prepare-se
para uma informação bombástica: existe uma criança
morando aí dentro de você! E que bom que é assim!)

^

Quando tinha apenas 12 anos, Jesus
foi ao templo e impressionou a todos
com seu interesse pela Palavra de
Deus, seu conhecimento e sabedoria.
(Você pode ler essa história em
Lucas 2:41-52) Jesus era um aluno
dedicadodedicado. Ele amava estudar a Palavra de Deus! E

você, também ama estudar a Bíblia e assim conhecer a
vontade de Deus?

multidão, que ouvia e observava a cena atentamente, e continuou: “Quem não receber o Reino de Deus como uma
criança, não entrará nele". Ele então olhou para aqueles pequeninos, e com muito carinho, abraçou cada um! Ele
colocou as mãos sobre as suas cabeças e abençoou as suas vidas. Daquele momento em diante, aquelas crianças nunca
mais foram as mesmas. Não sabemos exatamente o que aconteceu com cada uma delas, mas uma coisa é certa: aquele
encontro ficou marcado para sempre em seus corações! Foi o dia em que Jesus mostrou aos adultos que o que Deus
deseja é que sejam como crianças! Se quisermos ver o Senhor, precisamos entender que o que Ele deseja é um
coração puro, sincero, espontâneo, simples e pronto para ouvir a Sua voz, crer sem duvidar, confiar sem questionar e
obedecer com alegria. Deus não vê aparência, mas vê o coração. Ele quer que nos aproximemos, e, com o coração
aberto, conversemos com Ele em oração. Se fizermos isso, Jesus estará sempre disposto a nos ensinar, consolar,
perdoar e abençoar. Ele quer ser o nosso melhor amigo! Você está precisando de um abraço hoje? Corra pra Jesus!

Quero ser como criança 
(David Quinlan)



Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos 
céus pertence aos que são como elas. (Mateus 19: 14)

Alguma vez você se sentiu menos importante ou deixado de lado 
por ser criança? Compartilhe o que aconteceu.

Jesus se importa com os seus sentimentos e para Ele, você é
importante e especial. Você se sente amado por Deus?

O que Jesus quis dizer quando falou que o reino dos céus pertence 
às crianças e aos que são como elas? O que os adultos podem fazer para ser  

como crianças? Saber que Deus quer que todos sejam como crianças é legal?

O que você acha que 
Jesus está dizendo para 
as crianças? Use a sua 

imaginação e escreva o 
que você pensou!

Você sabia que Jesus está te vendo e quer ouvir a sua oração? Como você se sente 
sabendo que tem o Deus criador do Universo quer conversar com você?

Versículo para 
memorizar

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos? 
Não é maravilhoso saber que Jesus trata as crianças com tanto respeito e carinho?
Que tal agradecer por tão grande amor? Oramos para que as crianças saibam que
Jesus as espera de braços abertos, e pedimos que os adultos se lembrem como é

bom ser criança, e assim possam cultivar uma fé pura e sincera. Pedimos ao Senhor
que abençoe e proteja todas as crianças, e que elas possam saber que Jesus as ama

e quer ser o seu melhor amigo.


