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Deixai vir a mim 
os pequeninos... 

Especial SEMEAR  

Texto: Mc 10.13-16 

Data: 10/10/2010 

Introdução 

Naquele momento os 
discípulos chegaram a 
Jesus e perguntaram: 
“Quem é o maior no 

Reino dos céus?”  
 

Mt 18.1 

Chamando uma 
criança, 

colocou-a no 
meio deles,  

 

Mt 18.2 

e disse: “Eu lhes asseguro 
que, a não ser que vocês 

se convertam e se 
tornem como crianças, 

jamais entrarão no Reino 
dos céus.   

Mt 18.3 

Portanto, quem se 
faz humilde como 

esta criança, este é o 
maior no Reino dos 

céus.   

Mt 18.4 
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“Quem recebe 
uma destas 

crianças em meu 
nome, recebe a 

mim.   

Mt 18.5 

1º Personagem 

Crianças 

O povo também estava 
trazendo criancinhas para 
que Jesus tocasse nelas. 

Ao verem isto, os 
discípulos repreendiam 

os que as tinham trazido.  
 

Lc 18.15 

Mas agora que ela 
morreu, por que deveria 
jejuar? Poderia eu trazê-
la de volta à vida? Eu irei 

até ela, mas ela não 
voltará para mim”.  

 

2Sm 12.23 

2º Personagem 

Senhor Jesus 

e disse: ‘Por esta razão, 
o homem deixará pai e 

mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois se 

tornarão uma só 
carne’?  

 
 

Mt 19.5 
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Assim, eles já não são 
dois, mas sim uma só 
carne. Portanto, o que 
Deus uniu, ninguém o 

separe”. 
 

Mt 19.6 

“O que Moisés 
lhes ordenou?”, 
perguntou ele.  

 

Mc 10.3 

Eles disseram: “Moisés 
permitiu que o homem 
desse uma certidão de 
divórcio e a mandasse 

embora”.  
 

Mc 10.4 

5 Respondeu Jesus: “Moisés 
escreveu esta lei por causa 

da dureza de coração de 
vocês. 6 Mas no princípio da 
criação Deus ós fez homem 

e mulher’. 
 

Mc 10 

7 ‘Por esta razão, o homem 
deixará seu pai e sua mãe e 

se unirá à sua mulher,  
8 e os dois se tornarão uma só 
carne’. Assim, eles já não são 
dois, mas sim uma só carne. 

 

Mc 10 

9 Portanto, o que Deus 
uniu, ninguém o separe”.  

10 Quando estava em casa 
novamente, os discípulos 
interrogaram Jesus a este 

respeito.  
 

Mc 10 
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Ele respondeu: “Todo 
aquele que se divorciar de 
sua esposa e se casar com 

outra mulher, estará 
cometendo adultério 

contra ela.  
 

Mc 10.11 

E se ela se divorciar de 
seu marido e se casar 
com outro homem, 
estará cometendo 

adultério”.  
 

Mc 10.12 

Quando Jesus viu isso, ficou 
indignado e lhes disse: 
“Deixem vir a mim as 

crianças, não as impeçam; 
pois o Reino de Deus 
pertence aos que são 
semelhantes a elas.   

Mc 10.14 

3º Personagem 

Pais 

4º Personagem 

Discípulos 

Os discípulos lhe 
disseram: “Se esta é a 

situação entre o 
homem e sua mulher, 
é melhor não casar”.  

 

Mt 19.10 
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Conclusão 


