
 BASE BÍBLICA: 
“Levanto meus olhos aos montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu 

socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.” 
 (Salmos 121:1-2 ) 

. 

IGREJA BATISTA SUPERE 

Estudo de Células Kids 
Semana de 14/06/2020 a 20/06/2020 

 

 

SÉRIE: ESCOLHAS DE CURA 

Tema: ESCOLHA ENCARAR 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a entenderem que é possível 

encarar e superar os desafios confiando no Senhor. 

 
Introdução para o líder: Nos dias de hoje não existe conversa que não mencione 
temas como crise, pandemia ou isolamento, e isso também atingiu as nossas 
crianças. Vivemos em um mundo que se identifica pela fragilidade. A crise é real e a 
impossibilidade de saber o fim dela gera muita angústia. Podemos ficar angustiados 
por diversos motivos: medo de ficar doente,  perder quem amamos, incertezas 
quanto ao retorno as aulas, muitas tarefas e até problemas familiares, esses são 
alguns exemplos. Hoje vamos aprender algumas atitudes para enfrentar e superar 
essa realidade. 
 

Quebra gelo – Entregue nas mãos de Deus 

 
Material: 1 folha de papel A4 
 
Desenvolvimento:  o líder irá levantar a folha e sacudi-la de forma a fazer 
barulho. Continue balançando a folha enquanto fala: Essa folha representa a 
nossa vida. Os problemas chegam e começam a balançar a nossa vida. 
Começa bater à tristeza, o desânimo, a ansiedade e os problemas começam a 
soprar e fazer muito barulho e você começa a ficar desesperado, porque nada 
dá certo, (Cite alguns problemas que afetam as crianças). Os problemas fazem 
muito barulho e isso te atrapalha, e você não consegue  ouvir a voz de Deus, 
(balance a folha mais forte de modo que faça muito barulho). Você não 
consegue dormir, não consegue se alimentar direito, você não consegue 
pensar direito e nem ter um tempo legal com Deus. Esse problema, fica o 
tempo todo na sua cabeça. Mas se você decidir pegar esse problema e 
entregar nas mãos de Deus falando:  Deus eu entrego esse problema nas suas  
mãos, me ajuda a resolver  e faça a sua vontade. Sei que está muito desafiador 
e doendo muito. Deus vem e começa agir.  (Enquanto fala, o líder deve 
amassar bastante a folha toda de forma que a folha não  faça mais barulho   ao 
 
 
 



 ser balançada) Então Deus diz: Calma meu filho!  Eu vou te ajudar! Comece a 
dizer que esse problema não vai atrapalhar você de ter uma vida feliz, porque 
Jesus morreu naquela cruz para levar todos os nossos problemas e todas as 
nossas dores e quando você entrega verdadeiramente  todos os seus 
problemas ( líder nesse momento vá desamassando a folha, deixe-a aberta)  
nas mãos de Deus e deixa Ele agir e fazer a vontade Dele, chega o momento 
que aquele barulho que tanto te perturbava e que tanto te afligia,( líder comece 
a balançar novamente a folha aberta que agora não fará mais barulho) não 
incomoda mais, todo aquele barulho, todo aquele problema já não te faz mal, 
porque é isso que Jesus faz na nossa vida, Ele pega nossos problemas e nos 
dá paz, nos dá alívio, e sabedoria para vencê-los, ainda que no mundo 
teremos aflições, com Jesus nós conseguiremos ter paz  e não teremos 
dificuldades de ouvir a voz de Deus porque temos a confiança de que Ele está 
cuidando de tudo. 
 

Hora da história: 
 

              A cura do paralítico  (baseado no texto de Lc.5:17-26) 

 
Certa vez Jesus estava em Cafarnaum. Muitas pessoas o procuraram para ouvir 
seus ensinos. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. As pessoas 
gostavam de ouvir as coisas que Ele ensinava e ver que Ele fazia. Neste dia, Jesus 
estava ensinando em uma casa, que logo ficou cheia de gente. Eram tantas 
pessoas, que até em volta da casa estava lotado de gente. Não havia espaço para 
mais ninguém. Na cidade havia um grupo de amigos que conheciam uma pessoa 
que não podia andar, ele era paralítico. Quando souberam que Jesus estava de 
volta a Cafarnaum, resolveram que era a hora de levar o amigo paralítico até Jesus 
para ver se aquele homem poderia ser curado. Então os quatro homens se juntaram 
e pegaram a cama do paralítico e resolveram que iriam até a casa onde Jesus 
estava. Porém ao chegar no lugar, eles  mal conseguiam chegar perto da casa. 
Esses amigos, sabiam que Jesus poderia resolver o problema do seu amigo. Então 
eles não desistiram e levaram o paralítico até o telhado, com sua cama e 
começaram a tirar o telhado da casa. Depois, desceram, com cuidado, o paralítico 
até o chão, bem perto de onde Jesus estava. As pessoas ficaram admiradas de 
verem aquilo. Quando Jesus viu aquilo também ficou admirado e muito feliz de ver 
aquelas pessoas ajudando aquele homem. A primeira coisa que Jesus fez foi dizer 
que os pecados dele estavam perdoados. Agora o paralítico podia ter certeza que 
seria salvo, que é a coisa mais importante que podemos ter; e só Jesus pode nos 
perdoar de nossos pecados porque foi ele que morreu na cruz para que nossos 
pecados fossem perdoados. A única forma de termos nossos pecados perdoados é 
pedindo a Jesus que nos perdoe. Ali no meio da multidão haviam algumas pessoas 
que não acreditavam que Jesus era filho de Deus e quando Jesus disse que 
perdoava os pecados daquelas pessoas, eles ficaram irritados. Os que não 
acreditaram em Jesus eram as pessoas religiosas que queriam prender Jesus, pois 
achavam um absurdo Jesus se dizer filho de Deus. Você conhece alguém que não 
acredita em Jesus? Precisamos falar para essas pessoas que Jesus tem poder para 
mudar qualquer situação, até aquela situação que achamos ser impossível de ser 
mudada. Para provar que Jesus podia fazer aquilo, Jesus fez outra coisa. Mandou o 
paralítico se levantar. Quando o paralítico se levantou, todos ficaram espantados 
com aquilo. Mais  um  milagre que Jesus  fazia.  As pessoas que  não  gostavam  de  
 
 
 
 



 
Jesus, saíram ainda mais irritados pois foram envergonhados na frente da multidão. 
O paralítico e seus quatro amigos ficaram muito felizes, pois viram o milagre de 
Jesus e ainda sabiam que seus pecados haviam sido perdoados. Eles saíram dali 
maravilhados! 
 
Conclusão: Aquele homem sabia do seu problema e viu em Jesus uma 
oportunidade de vencer aquela dificuldade que sofria há muitos anos. Com a ajuda 
dos amigos, ele confiou no que Jesus podia fazer e venceu o seu maior desafio. 

  
 
Compartilhamento: 

 
1- QUANDO VOCÊ ESTÁ TRISTE VOCÊ COSTUMA FALAR COM 

ALGUÉM OU FINGE QUE ESTÁ TUDO BEM?  
Não precisamos ter vergonha de falar que não estamos bem o tempo todo.  
Precisamos pedir o nosso amigo Espírito Santo para nos ajudar  a identificar o que 
tem nos deixados tristes e admitir que precisamos de ajuda. 

 

2- PARA QUEM VOCÊ  FALA DAS SUAS ANGÚSTIAS? 
Precisamos orar, falar para Deus o que está nos incomodando e entristecendo. Ele 
se importa conosco. Embora Ele saiba de tudo, Ele deseja ouvir da gente pois essa 
atitude mostra que confiamos e acreditamos Nele. Também precisamos ter amigos 
que possam nos ajudar e nos aconselhar da forma correta. Você pode pedir ajuda a 
alguém da sua família, as tias da igreja, aqui na célula, etc...  

 

3- VOCÊ JÁ PASSOU POR ALGUM PROBLEMA E PERDEU A 
ESPERANÇA POR ACHAR QUE NÃO TINHA SOLUÇÃO? LÍDER 
COMECE POR VOCÊ. 

Somos tentados a desistir da alegria de viver quando olhamos para os nossos 

problemas ou os problemas que estão dentro dos nossos lares. Precisamos ter 

coragem  de continuar buscando em Jesus a força para  passar por eles. 

 

Conclusão: Hoje aprendemos sobre encaraer as dificuldades. Precisamos confiar e 

buscar em Jesus a força. Na história de hoje aprendemos com o homem que era 

paralítico. Ele foi até Jesus para encontrar o alívio para sua dificuldade e encontrou 

a salvação e a cura. Ele não foi sozinho, ele tinha pessoas ao seu lado que o 

ajudou. Seus amigos sabiam do quanto ele estava sofrendo por causa da sua 

doença. Que você a partir de hoje busque em Deus a ajuda para o que tem te 

angustiado e também em pessoas da sua confiança para te ajudar em oração e te 

aconselhar em dias difíceis. 

 

Líder- Pergunte as crianças se existe alguma situação que esteja afligindo-as. 

Ore intencionalmente por elas! 

 

 

 

       

                                     


