
 

 

Transformando o choro em riso. 
 Lucas 7- 11 ao 17. 

 
 

OBJETIVO: Mostrar que Jesus pode transformar a tristeza em alegria. 
Esse mês estamos trabalhando o tema família de Deus, que todas as crianças 
se sintam inseridas nessa grande e querida família, que você tio e tia que 
ministra a carta Kids seja um grande cooperador na vida dessa semente 
preciosa. 

Deus te inspire e abençoe! 
 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre 
a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 
canções e aplausos. (aproveite para incentivá-los a trazerem visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 
 
LOUVOR: Vida aos sepulcros. 
 
QUEBRA GELO: Você já ajudou alguém? 
Amarrou o sapato, cuidou dos ferimentos do amigo(a), deu comida a quem 
precisava, emprestou a borracha na escola... 
O que você fez? 
Vamos compartilhar? 
 
COMPARTILHANDO A PALAVRA: 
 

 E aconteceu que, no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e 
com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, 
quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, 
filho único de sua mãe, que era viúva; e com ela ia uma grande multidão 
da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e 
disse-lhe: Não chores. E, chegando-se, tocou o esquife (e os que o 
levavam pararam), e disse: Jovem, a ti te digo: Levanta-te. E o que fora 

defunto assentou-se, e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de 
todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande 
profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele 
esta fama por toda a Judéia. 
 
1-SÓ SE OUVIA CHORO E SOLUÇOS.  
 
Sabe ser viúva naquele tempo não era nada fácil, pois elas não podiam 

trabalhar, nem tinham pensão (recebiam mensalmente para cobrir seus gastos). 
A Bíblia diz que era o único filho dela, então eu imagino que além da dor e da 
tristeza, ela estava desesperada, pois não havia esperança de um futuro feliz 
para ela. 
E a solidão é muito ruim, você concorda? 
Então quando Jesus chegou a cidade e viu toda a tristeza daquela viúva e que 
agora não tinha mais seu único filho se encheu de compaixão. 
 

2- FAZ DO CHORO UMA DANÇA. 
 
Ao chegar diante de Jesus, toda a sua situação pôde ser transformada. 
Onde Jesus está nada fica do mesmo jeito, concorda? 
Jesus tocou no esquife (caixão) e disse: 
Levante- se! 
 E aquele menino se levantou e começou a falar, como se estivesse apenas 

dormindo. 
Você consegue imaginar que onde só se ouvia choro e soluços, de repente se 
ouviu gritos de alegria, de alguém que estava morto, ter sido ressuscitado por 
Jesus. 
O que você acha que eles fizeram naquele momento pra comemorar? 
Em minha opinião, eles começaram a saltar e dançar, como  o rei Davi. 
( 2 Samuel 6:14). 
 

3- JESUS TRAZ DE VOLTA A ALEGRIA. 
 
... Faz do choro uma dança, trás das cinzas beleza, da vergonha trás 
glória, só Jesus pode fazer! 
 
Sabe crianças assim como na história dessa viúva algumas coisas inesperadas 
podem acontecer no meio da nossa trajetória (vida). 

KIDs 



Um desemprego, uma enfermidade, uma família desfeita, a perda de alguém 
muito querido... 
Ela perdeu seu esposo, e quando também perdeu o filho, morreu também toda 
a sua esperança. 

Mas de repente vem Jesus, quando ela caminhava para enterrar seu filho, seu 
querido filho. 
Ela até pensou que estava sozinha, se sentiu abandonada com todo o seu 
sofrimento. 
Mas a palavra nos garante que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que 
ainda mama, jamais Deus o nosso pai se esquecerá de nós. 
( Isaias 49:15). 

 
Uma multidão os acompanhava e todos puderam testemunhar e se alegrar com 
aquele milagre. 
Jesus tem todo poder, qual área que você precisa que ele toque? 
O toque de Jesus sempre vai gerar milagre, permita que ele toque em você. 
 
 
VOCÊ SABIA: Este milagre aconteceu após Jesus curar o servo de um 
centurião. 
 
 

CONCLUSÃO: Independente da situação que você esteja passando, Jesus 
pode transformar o choro em riso. 
Jesus sempre está olhando pra você. 

 

Por: Juliana Soares/IMW-Suruí 
 

 

VAMOS ORAR? Jesus eu creio que o senhor tem todo poder, toca na minha 
vida como tocou naquele menino, toca em meus lábios e aquece meu coração 

com tua presença. 
Amém. 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 
Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 
agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato.Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 
pra tudo e como é bom estar nessa dependência.Deus tudo pode! 
 
 

 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 17h e 19h (leve seus amiguinhos) 
 

 
HORA DO LANCHE! 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 
pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


