LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Lição 9: Há Somente Um Deus

Nota: As aplicações práticas providas nesta lição são oferecidas como sugestões para ajudar os
irmãos e irmãs na sua preparação. Elas não se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em que
o foco da lição pode ser aplicado. Os que servem são encorajados a orar e contatar o Senhor para
receber Seu encargo e orientação ao ensinar e aplicar a lição. Muitas aplicações proveitosas também
podem resultar da comunhão com outros e de perguntas às próprias crianças.

VERSÍCULO: “Eu sou o SENHOR, e não há outro; além de mim não há Deus” (Is 45:5a)
TEMA:

Há somente um Deus – Jesus Cristo. Outras coisas não são Deus. Outras
pessoas não são Deus. Somente Jesus Cristo é Deus.

ABORDAGEM: Peça às crianças que pensem em algo que exista somente UM. Por
exemplo, quantas pessoas eles podem chamar de “mamãe” ou “papai”? Há somente
UMA pessoa que eles podem chamar de mamãe ou papai. Há somente UMA terra,
UM sol no nosso sistema solar. Em todo o universo, há somente UM Deus.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA: Usar como base o capítulo 3 de Daniel. Não é necessário
mencionar todos os detalhes para as crianças. Podemos dizer que havia um rei
muito, muito tempo atrás chamado Nabucodonosor. Ele fez uma grande estátua, e
queria que todos se inclinassem para ela. Mas aquela estátua era Deus? NÃO! Havia
três pessoas – Ananias, Azarias e Misael – que conheciam o DEUS VERDADEIRO, e se
recusaram a inclinar para aquela estátua. (Note que o capítulo 3 de Daniel usa os
nomes babilônicos, mas devemos dar às crianças os seus nomes hebreus.) Eles
tiveram muitos problemas por não se inclinarem diante da estátua, mas Deus
cuidou deles. Há somente UM Deus verdadeiro.
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Em um grande pedaço de papel, desenhe e recorte o
número 1, e escreva a palavra DEUS no outro lado. Em seguida cole em um palito
para formar uma placa, ou pendure em alguma coisa. As crianças podem decorar
com cola e gliter, tinta ou adesivos.

Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

