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LIÇÃO PARA CRIANÇAS DE 2 A 8 ANOS 
 

Lição 40_Como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? 
Texto bíblico: João 1:1; João 1:14; Filipenses 2:8 

 

Versículo Chave para Memorizar: “No Princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus”. João 1:1 

Observação: Líder! Incentive a criança a memorizar o versículo. Caso a criança memorize 
e recite o versículo com perfeição para você, assine a folha do Aluno. Talvez você queira 
dar outro incentivo como uma bala, pirulito ou bombom. 

Mensagem:  

O Rei do Universo nasceu como um bebê como todo mundo? Como isso é possível? 
Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, Deus Filho, deixou seu lindo lar no céu para 
vir para a terra e nascer aqui como um bebê. A bíblia diz: “E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós...” (João 1:14). Foi um milagre. 
 
No céu, Jesus tinha todo poder e autoridade como Deus. Quando Jesus se tornou um 
ser humano, Ele desistiu desses direitos por vontade própria. Ele se tornou alguém como 
eu e você. Ele ficava com fome, com sede e ficava cansado também. Ele sentia dor e 
ficava triste. Mas como Jesus ainda era o Deus Filo, Ele nunca pecou. Ele era 
completamente Deus e completamente humano, era completamente perfeito. 
 
Porque Jesus veio para a Terra como ser humano? Ele veio para tomar o castigo que 
você merecia pelos seus pecados. “Ele (Jesus) a si mesmo se humilhou, tornando-se 
obediente (a Deus) até a morte e morte de cruz” (Filipenses 2:8). Jesus veio para a Terra 
para que você pudesse ir ao céu. Mesmo na morte, não houve um momento em que Ele 
não tenha sido Deus. 
 
Aplicação: 
Você não precisa entender como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. 
Você só precisa acreditar nisso. Deus pode fazer até o impossível. 
 

Oração:  

Querido Deus, ainda que eu não saiba tudo sobre o Senhor e sobre o Seu filho, eu creio 
no que a bíblia diz. O Senhor é Deus poderoso! Em nome de Jesus. Amém. 
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