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Lição 2.6 - Classe 4-5

CRESCENDO COMO DEUS QUER
Baseado em Lucas 2:39-52; João 19:25,26
Para decorar: “Filhos, em tudo obedecei a vossos pais.” Cl 3:20

Objetivo: Valorizar a família e o relacionamento entre irmãos e amigos.
Você já foi um nenêzinho? Você ainda é um nenêzinho? Você cresceu e
cresceu, cada vez mais, não foi? A Bíblia nos conta que Jesus não continuou sendo
sempre um nenêzinho. Mas Jesus cresceu e cresceu, assim como você está
crescendo.
Jesus aprendeu a andar, como você aprendeu. Jesus aprendeu a falar. Ele
aprendeu também a trabalhar e a brincar. Sim, Jesus ficou cada vez maior e mais
forte, como você.
Quando Jesus ainda era um menininho, sua família foi morar em Nazaré.
Junto de sua casa em Nazaré havia uma carpintaria. José trabalhava ali, fazendo
mesas e cadeiras, portas e outras coisas de madeira, para as pessoas comprarem.
Jesus olhava José fazendo coisas de madeira. Ele aprendeu a ajudar e a fazer as
coisas que José fazia em sua carpintaria.
Jesus fazia anos, assim como você faz. Quando Jesus fez seis, sete, oito, nove,
dez, onze. . . doze anos, já estava bem grande para ir com Maria e José à grande
cidade de Jerusalém. Juntos, eles foram ao lindo templo que havia lá. Jesus ouviu o
povo cantando salmos da Bíblia e orando a Deus. Ele ouviu os professores lerem os
versículos da Bíblia que Ele já conhecia.
Jesus ficou tão alegre de estar no templo que teve vontade de ficar ali muito
tempo. Mas Maria e José lhe disseram que já estava na hora de ir embora.
Precisavam ir para casa. Então Jesus voltou a Nazaré. Jesus obedecia a Maria e a
José em tudo, porque Jesus amava ao Senhor Deus.
Como você obedece a seus pais? Você obedece a seus pais como Jesus
obedeceu?
Quando Jesus estava com doze anos, ele foi com Maria e José e uma
porção de outras pessoas para Jerusalém comemorar a festa da Páscoa.
Terminada a festa, todos voltaram para casa, cada um com sua turma, seus
conhecidos. Mas Jesus ficou em Jerusalém e seus pais demoraram para perceber.
José e Maria pensaram que Jesus estivesse com os companheiros de viagem.
Depois de viajarem quase um dia inteiro, perceberam que Jesus não estava com
eles. Então começaram a procurá-lo por todo lado. Mas não o acharam. Assim,
voltaram para Jerusalém para ir atrás dele.
Depois de três dias, Maria e José encontraram Jesus no templo. Ele estava
sentado no meio dos professores, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que
ouviam Jesus se admiravam de sua inteligência e de suas respostas.
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Quando os pais de Jesus o viram, ficaram espantados. Sua mãe disse - “filho,
por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos lhe procurando”.
- Por que estão me procurando? - perguntou Jesus. Vocês não sabem que
eu precisava estar na casa de meu Pai? Mas Maria e José não compreenderam o
que Ele estava dizendo.
Então Jesus voltou para casa com Maria e José, e era obediente em tudo.
Ele crescia em sabedoria e em tamanho, e era amado por Deus e por todos os que
o conheciam.
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