LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
4

Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (1)
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; 1Pe 5:8; Tg 4:7b; 2Co 11:14.

OBJETIVO: Ver que Satanás é inimigo de Deus e também nosso inimigo, e que devemos estarmos cientes da sua
estratégia para que ele não leve vantagem sobre nós.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Mateus 6:13a (e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno.); 1 Pedro 5:8 (Sede sóbrios; vigiai.
Vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.); Tiago 4:7b
(resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Faça uma caixinha origami para representar uma pessoa,
um “vaso”. Tome cuidado para não danificá-la. Encha-a de coisas boas. Ou, como um exemplo
negativo, encha-a de coisas sujas ou pise nela. Um exemplo de uma caixa origami pode ser
encontrado aqui:

https://www.gatheringbeauty.com/blog//2016/06/diy-origami-box-pen-holder.html

Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para as
crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais simples.
CONTEÚDO: Na semana passada, no modelo de oração do Senhor, discutimos sobre perdoar uns aos outros como
o Senhor nos perdoa. Nesta semana e na próxima falaremos sobre Mateus 6:13a: “e não nos deixes cair em
tentação, mas livra-nos do maligno.” Devemos pedir ao Pai que não nos conduza à tentação, mas que nos livre do
maligno, o diabo.
I. O maligno é Satanás, o inimigo de Deus. Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus e se tornou inimigo
de Deus. Você sabe o que é um inimigo? Inimigo é alguém que deseja ferir ou derrubar alguém. Ele é hostil e
prejudicial. Satanás é o inimigo de Deus. Satanás não é apenas inimigo de Deus, mas também é nosso inimigo. Por
estarmos do lado de Deus, Satanás não gosta de nós e também é nosso inimigo. Ele sabe que somos importantes
para Deus e tenta danificar nosso ser, nosso vaso humano, que foi criado para Deus e para ser útil a Deus.

II. A estratégia do maligno: Um inimigo sempre tem um plano de ataque – uma estratégia. Às vezes ela é óbvia;
às vezes é sutil. Satanás tenta nos prejudicar de uma maneira complicada. É difícil reconhecê-lo. Se ele viesse até
nós com um grande garfo e uma cauda longa, como é retratado em alguns desenhos animados, nós o
reconheceríamos imediatamente. No entanto ele se disfarça, até mesmo como um anjo de luz (2Co 11:14). Satanás
tenta nos levar à tentação, isto é, nos atrair com coisas que parecem boas por fora, mas que realmente podem ser
prejudiciais para nós. Ele tenta prejudicar e danificar o homem para que ele não possa ser usado para Deus.
Vejamos algumas maneiras como ele tenta nos danificar.

A. Nosso corpo: Deus nos criou como vasos para Si mesmo, e a estratégia de Satanás é sempre nos danificar
como vasos, tentando-nos a tomar coisas que são prejudiciais para nós. Por exemplo, muitas vezes somos
tentados a comer muito de coisas que podem fazer mal, como batatas fritas, refrigerantes e doces. Talvez nossa
mãe nos diga para comer apenas um biscoito e guardar o resto, mas queremos comer mais. Outros podem
enfrentar a tentação pelo que colocamos em nosso vaso através de nossos olhos. Talvez depois de assistir a um
programa de televisão queiramos continuar assistindo a outro programa em vez de sair para fazer exercícios,
ou podemos ser tentados a gastar tempo demais em nossos celulares, computadores ou tablets em vez de
cumprir nossas responsabilidades humanas como dever de casa ou tarefas. As crianças mais velhas podem
enfrentar tentações como drogas, álcool e cigarros. Todas essas coisas são estratégias que Satanás tenta usar
para destruir nosso corpo.
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B. Nossa mente: Satanás pode despertar pensamentos negativos contra Deus ou contra as pessoas. A Bíblia os
chama de “dardos inflamados do maligno” (Efésios 6:16b).
1. Um pensamento pode vir a nós: "Ontem eu lavei a louça! Por que meu irmão nunca precisa lavar a louça? ” Se
insistirmos nesse pensamento, começaremos a ter ressentimento de nosso irmão e talvez até odiá-lo. Vamos
nos sentir mal por dentro e então podemos discutir com ele, brigar com ele e acabar sendo punidos por nossos
pais.
2. Às vezes alguém pode não ter intenção nenhuma de nos ofender, mas Satanás lança muitos pensamentos
sobre nós. “Um ... ele não disse “oi” pra mim! Está com raiva de mim. Ele me odeia. Eu também não gosto dele.
Eu me lembro do que ele fez comigo ano passado ”... e assim por diante. A outra pessoa pode não estar se
sentindo bem e pode não ter dito “oi” porque não nos viu, mas podemos decidir não falar com ela novamente.
Satanás introduziu uma barreira. Esses pensamentos são definitivamente de Satanás. Nosso Deus não nos
pediria para odiar as pessoas. Satanás é mentiroso. Devemos rejeitar suas mentiras e seus pensamentos maus.

C. Nossa consciência: Às vezes Satanás nos tenta a desobedecer a Deus e fazer coisas que sabemos que são
erradas em nossa consciência. Podemos ser tentados a mentir para nossos pais, colar em uma prova, sair com
amigos negativos ou olhar para coisas inapropriadas na internet. Devemos resistir ao diabo e ouvir nossa
consciência. Isso nos fará desenvolver uma consciência forte e evitará que nosso ser seja danificado.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Precisamos orar - assim como o Senhor nos ensinou. “Livra-me do maligno.” Devemos orar para que o
Senhor não nos leve a tentações e nos livre do maligno. Depois de orar dessa forma, devemos seguir nossa
consciência o dia todo. Satanás nos tenta a desconsiderar o sentimento em nossa consciência.
● Precisamos reconhecer que Satanás é nosso inimigo. Ele sabe que somos importantes para Deus, logo
tentará nos prejudicar fisicamente de muitas maneiras sutis (má alimentação, falta de atividade física, TV,
videogames etc.). Precisamos ter cuidado com o que lemos e o que vemos na TV, na internet, etc. Devemos
perguntar aos nossos pais quando não temos certeza se um livro é bom para lermos. Não devemos passar tempo
demais assistindo TV, navegando na internet ou jogando videogames; devemos aprender a nos ocupar com
recreação saudável – trabalhos manuais, hobbies, passatempos, bons livros, exercícios e esportes. Lembre-se,
somos feitos como vasos. Devemos ter cuidado com o que colocamos dentro de nós. Não devemos ler ou ver coisas
que possam contaminar nosso ser.
● Não devemos ficar ruminando pensamentos maus. Eles são de Satanás. Mesmo se alguém nos ofendeu,
devemos aprender a perdoá-lo como o Senhor nos perdoou (Mt 6:14).

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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