
Oi, amiguinhos do MC! Que bom que podemos nos reencontrar aqui para aprender mais da 
Palavra de Deus, meditar nela e também nos divertir completando as atividades. 

Queremos estudar, neste ano, sobre as crianças na Bíblia. E em nossa primeira lição, vamos co-
nhecer um momento muito especial, quando Jesus enfatiza para os 

fariseus a importância que as crianças têm para ele. Os fariseus 
eram um grupo religioso que achavam que o cumprimento das 
leis era mais importante que tudo. 

Vamos ler o texto de Marcos 10.13-16.

DEIXAI VIR A MIM OS PEQUENINOS (Marcos 10.14) 

“13.Então trouxeram algumas crianças 
a Jesus para que as abençoasse, mas os 
discípulos os repreendiam. 14.Jesus, po-
rém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: 
– Deixem que os pequeninos venham a 
mim; não os impeçam, porque dos tais 
é o Reino de Deus. 15.Em verdade lhes 
digo: Quem não receber o Reino de 
Deus como uma criança de maneira ne-
nhuma entrará nele.”
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De acordo com o texto bíblico, Je-
sus ficou um pouco bravo. Por que 
será que isso aconteceu?

Jesus queria que os discípulos 
deixassem as crianças virem 
a ele, porque elas são muito 
importantes para ele.

Por que era impor-
tante para Jesus estar 
com as crianças?

Jesus se importa muito 
com as crianças. Quer que 
elas sejam suas, o conheçam, 
confiem nele e possam receber 
todas as bênçãos que ele tem 
preparado para todas as pessoas.

O Reino de Deus é somente para 
os adultos? 

Não, também é para as crianças. Jesus mostrou e deixou bem claro que quem não recebe 
o Reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.

Ser como uma criança significa ser simples, humilde e totalmente confiante e dependente 
de Deus.

Vamos fazer uma atividade bem legal??
Nos balões, temos o versículo bíblico da nossa lição, mas ele está desordenado. Coloque os balões 

em ordem, numerando-os do 1 ao 7.

“Deixai virmimos pequeninos”aMc 10.14



Certamente os discípulos pensaram que es-
tavam ajudando Jesus ao não deixar as crian-
ças chegarem perto dele. Ele tinha trabalhado, 
ensinado, curado os enfermos e alimentado 
as multidões. Talvez os discípulos acharam que 
Jesus necessitava descansar, ou talvez pensa-
ram que as crianças poderiam atrapalhar algo 

mais importante que Jesus quisesse fazer. Mas 
vemos que os discípulos se enganaram. Pensa-
ram que as crianças eram um incômodo para 
Jesus, quando na realidade, Jesus desejava que 
todas as pessoas fossem mais como as crian-
ças. Jesus ama a todos – especialmente as 
crianças!

Reflexão

No espaço abaixo, contorne a sua mão e, em cada dedo, escreva “JESUS AMA 
TODAS AS CRIANÇAS”, e, no espaço da palma da mão, escreva “JESUS ME 
AMA”. Podem ser utilizados diferentes materiais para fazer esta atividade: giz de 
cera, canetinhas, pincel, etc. Divirta-se! 

Quem trouxe você até a igreja? 
Seus pais, avós, padrinhos, ou talvez algum 

amigo? É fantástico saber que eles querem ter 
certeza de que você aprenda tudo acerca de 
Jesus e do seu grande amor por todos, es-
pecialmente por você. Devemos sempre lem-
brar que Jesus amava as crianças e as tomou 

nos seus braços amorosos para abençoá-las. 
Você também é uma criança amada de 

Jesus, ele se preocupa com você, está sem-
pre cuidando de você e guiando seus passos. 
Cada vez que você fala com Jesus em oração, 
ele está escutando com muita atenção suas 
palavras e abençoando a sua vida.



Oramos juntos?
Amado Pai Celeste, ajuda-nos a ir até Jesus como crianças pe-

quenas, confiando e colocando a nossa fé nele. Muito obrigado 
por nos teres dado o dom da fé através do batismo, quando fomos 
chamados por Jesus para pertencermos a ele. Ajuda-nos a conti-
nuar nessa fé, escutando sempre a tua voz, e sempre te obedecer 
e servir com amor e alegria. Em nome de Jesus, amém.

No quadro a seguir tem uma mensagem de Jesus que está 
oculta. Para poder ler essa mensagem, você terá que ordenar 
as colunas no quadro superior, assim como aparece no exem-
plo. Para ajudar você, já tem algumas palavras colocadas no 
lugar certo.

Em 2020 estudamos os Heróis da Fé e convidamos 
crianças de todo o Brasil a nos mandar uma fotinho 
com o seu herói preferido. O Adriel Skolaude Zie-
mann, da Congregação Esperança, de Fortaleza,CE, 
também quer compartilhar quem é seu herói prefe-
rido. No desenho que o Adriel segura na mão está o 

Sansão, com toda a sua força.


