A Cura do Paralítico de Cafarnaum
Texto Bíblico: Marcos 2: 1-12
Outras Referências: Lucas 5: 17 a 26/ Mateus 9: 1 a 8
Objetivo:

Ensinar

a

criança

sobre

os

efeitos

do

pecado

e

o

arrependimento.
Verdade: A criança precisa abandonar o pecado para ser livre e se
aproximar de Deus.

Introdução
Fazer uma encenação sobre a peça Não Toque. Uma cadeira estará no
meio da sala com a placa escrita “Não Toque”. A professora, curiosa,
acaba tocando na cadeira e fica presa. À medida que tenta se soltar, vai
ficando mais presa ainda, até não conseguir se levantar. Quando estiver
totalmente presa, ela vai virar a placa ao contrário e verá que está
escrito a palavra PECADO. Ela fará uma oração silenciosa e ficará livre.
Obviamente as crianças vão ficar curiosas sobre o que tinha na placa e
o que ela fez para se soltar. Assim, ela vai aproveitar para contar a
história.

Andamento
1- Depois de vários dias pregando em vários lugares, Jesus voltou
para a sua cidade, Cafarnaum. (v.1)
2- Muita gente foi procurar Jesus para ouvir o que ele dizia. (v.2)
3- Quatro homens foram até aquele lugar carregando um homem
paralítico em uma maca. Eles queriam que Jesus curasse o amigo
deles. (v.3)
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Aquele homem precisava dos amigos dele porque ele não podia andar.
Deve ser muito ruim não poder se locomover, andar, correr, brincar. Eu
fiquei presa naquela cadeira por alguns minutos e já fiquei desesperada!
Deve ser muito ruim não ter liberdade para fazer o que quer. Você sabia
que tem muita gente que anda, corre, faz o que quer, mas no fundo está
presa? Talvez você mesmo pode estar nessa situação! Por que é isso que
o pecado faz, como está escrito em João 8: 34. O escravo tem liberdade?
Ele pode ir para onde quer? Não. Em aqui diz que quem comete pecado é
como escravo. Mas, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fazemos,
pensamos ou dizemos que não agrada a Deus. Vocês podem me dar
exemplos de pecado? Mentir, falar mal dos outros, bater, brigar,
desobedecer os mais velhos. Na Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos
pecara e estão separados da Glória de Deus. E no mesmo livro de
Romanos, no capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a
morte. Quando estamos no pecado, nós estamos separados de Deus e
não podemos nos aproximar dele, então é como se estivéssemos mortos.
Não somos livres. Assim como aquele homem, que precisava do outros
para poder se locomover.

4- Contudo, a casa estava muito cheia e eles não conseguiram
entrar. (v. 4)
5- Então eles foram até o telhado, fizeram uma abertura e desceram
a maca do paralítico por uma corda. (v.4)
6- Jesus ficou admirado com a fé deles e perdoou os pecados do
paralítico. (v.5)
Veja só que maravilha! Jesus perdoou os pecados do homem! Você pode
até perguntar: mas, tia,o homem queria andar. Por que Jesus não curou
logo as suas pernas? Porque Jesus queria satisfazer a necessidade
espiritual do homem primeiro. Jesus queria que aquele homem fosse para
o céu. O céu é um lugar maravilhoso que Deus criou, onde não tem
doenças, tristeza, nada de ruim. Deus é criador, ele nos fez, ele nos ama,
como está escrito em I João 3:16a. Nos ama tanto que quer a gente vá
morar com ele um dia. Mas Deus também é santo e não gosta de pecado.
O pecado nunca entrará no céu. Para a pessoa ir para o céu, elas precisa
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ter os pecados perdoados. Por isso Jesus perdoou os pecados daquele
homem, para que ele pudesse ser livre primeiramente no seu coração.

7- Os escribas, judeus religiosos, ficaram escandalizados com a
atitude de Jesus de perdoar os pecados do homem. Eles
acusavam Jesus de querer assumir a autoridade que pertence
somente a Deus. (v. 6 e 7)
8- Jesus sabia o que eles estavam pensando. Por isso, ele provou
que tinha autoridade para perdoar pecados. (v.8-11)
Aqueles escribas não tinham acreditado que Jesus fosse Deus. Eles não
acreditavam que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Mas
Jesus é Deus. Ele abriu mão da sua casa no céu para vir na terra porque
ele tinha uma missão. Lembra quando eu falei para você que todos
pecaram e carecem da glória de Deus? Toda a humanidade estava
separada de Deus por causa do pecado. E só um sacrifício pagaria essa
dívida de pecado que nós tínhamos. O sangue de um ser humano perfeito
tinha que ser derramado. E o único ser humano perfeito era Jesus. Por
isso ele foi preso, espacando e foi morto, como está escrito em Romanos
5:8. Naquele momento a dívida foi paga. Mas você pensa que Jesus ficou
morto? Não! Ele ressuscitou ao 3º dia e hoje ele está lá no céu. O
sacrifício de Jesus apagou o pecado que nos prendia! Nós vivíamos
presos, assim como aquele paralítico.

Clímax
Então, para mostrar essa autoridade que Ele tinha, ele disse ao homem:
levante, pegue sua cama e vá para casa! Na mesma hora, o paralítico
levantou, pegou a sua maca e saiu andando! (v.11 e 12)
Conclusão
Todo mundo ficou muito surpreso e começaram a glorificar a Jesus pelo
milagre que ele fez. (v.12)
Apelo
Nós acabamos de ver nessa história que aquele homem não tinha
liberdade. E existe muita gente que também não tem liberdade. Tem
3

gente que não consegue amar. Tem gente que não consegue perdoar.
Tem gente que não consegue obedecer. Tem gente que não consegue se
aproximar de Deus. Isso é muito ruim, porque nós vimos que ficar longe
de Deus significa a morte. Se você está nessa situação e deseja mudar,
você pode receber Jesus em seu coração agora. Jesus quer viver no seu
coração. Se você reconhece que é pecador e tem certeza que Jesus pode
perdoar os seus pecados, você pode crer nele e recebê-lo em seu
coração. Na Biblia diz, em Romanos 6:22, diz que “Mas agora, libertados
do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para
santificação, e por fim a vida eterna.” Agora eu vou pedir que todos
abaixem a cabeça e fechem os olhos. Quem quiser receber Jesus irá
levantar a mão. Ok. Podem abrir os olhos. Quem recebeu Jesus poderá
me encontrar na sala ao lado para conversarmos um pouco mais sobre
a decisão que você acabou de tomar.
Desafio
E você que já aceitou Jesus, eu quero te lançar um desafio. Mesmo
depois que a gente recebe Jesus, a gente continua pecando, porque nos
nascemos com uma coisa chamada natureza pecaminosa. Isso quer
dizer que nós temos vontade de pecar. E mesmo depois que a gente
recebe Jesus a gente continua com a nossa natureza. Vai ter momentos
em que você vai pecar, e o pecado nos aprisiona, nos impede de
caminhar com Deus. Assim como aquele homem não podia andar.
Então, nessa semana, sempre que você fizer algo de errado, você vai
parar na mesma hora para pedir perdão a Jesus. Porque em I João1: 9
diz “ se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça”. Se nós nos
arrependermos, Jesus vai nos perdoar. Assim, estaremos livres para
caminhar com Deus. Vocês vão fazer isso? E toda vez que você fizer
isso, vai anotar nesse cartão que eu vou ter dar.
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