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SEMANA 20 – O CEGO BARTIMEU
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Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. (Salmos 121:2)
Data para falar o versículo: 12.07.2020
•
•
•
•
•
•

Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia, não deixe acumular (Rotina ajuda no aprendizado!);
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia), a criança precisa olhar para a meditação;
Quando estiver lendo, aponte as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes, para saber se você vai precisar de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia Marcos 10:46-52 / Lucas 18:35-43 (Sua leitura)

Segunda-feira
Diga para a criança: Jesus estava chegando a Jericó, junto
com seus discípulos e uma grande multidão.
Continue: Um homem cego, chamado Bartimeu, estava na rua
pedindo esmolas.
Explique: Bartimeu, não podia trabalhar. Ele precisava da
ajuda das pessoas para se alimentar, por isso ficava na
entrada da cidade pedindo dinheiro.
Pergunte: Você já agradeceu a Deus, porque pode enxergar?
Bartimeu sonhava com isso!
Fale: Quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão passando, ele perguntou o que estava
acontecendo. E alguém disse: “Jesus de Nazaré está passando!”.
Fale com alegria: Com certeza o cego Bartimeu já tinha ouvido falar dos grandes milagres que
Jesus tinha realizado.
Continue: Então, ele não pensou
muito e começou a chamar por
Jesus: “Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim!”.
Fale sorrindo: Bartimeu sabia
que se alguém poderia lhe curar,
essa pessoa era Jesus.
Fixando a lição/ A criança
repete: Jesus ouve nosso pedido
de ajuda.
Atividade: Pinte a cena onde o
cego Bartimeu clamou por Jesus.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado porque eu posso enxergar.

Terça-feira
Fale para a criança: O cego Bartimeu continuou a gritar por Jesus.
Fale alto: Ele falava: “Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”.
Explique: O cego Bartimeu, queria dizer que Jesus era descendente
de Davi, o rei eterno e Salvador do mundo que Deus tinha prometido.
Continue (mostrando a figura ao lado): Ele gritava tão alto e sem
parar, que as pessoas que estavam por perto começaram a ficar com
muita raiva e falavam para ele se calar.
Prossiga: Mas, o cego Bartimeu sabia que não poderia perder a chance
de falar com Jesus e não se importou com o que as pessoas estavam
falando para ele.
Fale mais alto: Então, ele começou a gritar mais alto ainda: “Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”.
Ensine sorrindo: O cego Bartimeu sabia que somente Jesus poderia ajudá-lo e, por causa disso,
ele não desistiu. Jesus está sempre pronto para nos ouvir e ajudar no tempo certo. Só precisamos
orar (conversar com Ele) e esperar com muita fé.
Leia mostrando na Bíblia: O Salmo 51:17b diz: “...Deus não despreza um pedido de socorro de
pessoa sofrendo e arrependida, ele sempre ouve”. E Jesus realmente não o desprezou.
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus ouve nosso pedido de ajuda.
Atividade: O cego Bartimeu gritou por Jesus. O que ele falava? Marque um X dentro do quadrado
que mostra a resposta certa e depois escreva na linha abaixo.
“Jesus, Filho de Davi, traz comida para mim”.
“Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim”.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado porque em Ti eu posso confiar.
Quarta-feira
Fale para a criança: De repente, Jesus parou e mandou que chamassem o pobre cego Bartimeu.
Ele ficou muito feliz. Jogou sua capa de lado, deu um salto, ficou de pé e foi ao encontro de Jesus.
Continue: Todos sabiam que aquele homem queria ser curado de sua cegueira. Jesus também
sabia, mas Jesus queria ouvir de Bartimeu que ele desejava ser curado.

Jesus perguntou: “O que você quer que eu faça por você?” Jesus parou e escutou, Ele não se
recusou a falar com Bartimeu.

Explique: Jesus gosta de ouvir você, através das suas orações. Jesus fala, quando você lê a Bíblia
e ouve as histórias que ele deixou para nós.
Diga: O que mais Bartimeu poderia querer, ele logo respondeu: “Mestre, eu quero ver!”
Fale com alegria: No mesmo instante, Jesus disse: “Vai, a tua fé te salvou!”
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus ouve nosso pedido de ajuda!
Atividade: Ajude Bartimeu a chegar até Jesus:

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ouvir minhas orações.
Quinta-feira
Fale para a criança: Jesus curou Bartimeu e na mesma hora ele viu o rosto de Jesus. Ele ficou
muito feliz.
Ensine: Mais uma vez Jesus curou, não somente o corpo daquele homem, mas também a sua
alma.
Fale Alegre: Jesus deu a visão para Bartimeu e perdoou os seus pecados, dando a salvação a ele.

Diga: Bartimeu não via o que Jesus estava fazendo com as pessoas, mas ele acreditou nele.
Mesmo quando esteve cego conseguiu enxergar Jesus por meio da sua fé.
Fale com tristeza: Os fariseus viam todos os dias o que Jesus estava fazendo e mesmo assim
eram orgulhosos, não acreditavam em Jesus e não conseguiam ver que ele era o Salvador enviado
por Deus.

Fale com o rosto alegre: Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho dando graças a Deus!
Fixando a lição/ A criança repete: Jesus ouve nosso pedido de ajuda!
Atividade: Pinte os espaços com pontinhos e descubra o que Jesus curou em Bartimeu.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por sempre cuidar de mim.
Sexta-feira
Fale com alegria: As pessoas que viram aquele milagre
também deram louvor a Deus. Eles entenderam que
Jesus ouve nosso pedido de ajuda!
Continue: Bartimeu era um cego que ninguém se
importava com ele, mas Jesus ouviu quando ele o chamou.
Ensine a criança: Não importa se você é criança e tem
pouco, Jesus sempre ouve seu pedido de socorro.
Mesmo que você não consiga ver Jesus ele sempre vai
cuidar de você. Você sempre pode pedir ajuda a Ele.
Fixando a Lição/ A criança repete: Jesus ouve nosso pedido de ajuda!
Atividade: Lembre do milagre que Jesus realizou e numere a cena em ordem.

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por ouvir minhas orações.

