LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
5

Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (2) – Orgulho
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Pv 16:5a, 18; Dn 4:4-37; Jr 13:1-18.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer algumas maneiras pelas quais Satanás nos tenta e ajudá-las a
aprender como resistir a ele e às suas tentações. (Esta semana nos concentraremos no orgulho.)

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.); Provérbios 16:18 (O orgulho
precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda.); Provérbios 16:5a (Abominável é ao SENHOR todo arrogante
de coração); 1 Pedro 5:5b (Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.); Daniel 4:37 b, d (... o Rei
do céu ... pode humilhar aos que andam na soberba.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Imprima Provérbios 16:18 e faça as crianças colorirem ou enfeitarem
para colocarem em uma moldura.
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.

CONTEXTO: No modelo de oração que o Senhor nos deu, Mateus 6:13a diz: “E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do maligno.” Na semana passada vimos que o maligno é o inimigo, Satanás, que tenta nos
danificar por meio de coisas externas como comidas que fazem mal, videogames, etc. [Se for apropriado para
as crianças, drogas, álcool, cigarros, etc. também podem ser mencionados ] e coisas internas (vaidade,
imaginação vã, pensamentos negativos sobre os outros, TV, etc.). O principal objetivo de Satanás é nos tornar
inúteis para Deus. Nas próximas quatro lições veremos outras maneiras pelas quais Satanás nos tenta – por
meio do orgulho, ganância, ciúme, desobediência e rebelião. Nesta semana falaremos sobre como Satanás nos
tenta por meio do orgulho.
CONTEÚDO: Na Bíblia, Satanás é chamado de “o tentador” (Mt 4:3; 1Ts 3:5). Tentar significa persuadir, atrair
ou induzir a fazer o mal. No jardim do Éden, Satanás veio como uma serpente para tentar Eva (Gn 3:1-6; 1Tm
2:14). No Novo Testamento ele veio para tentar o Senhor Jesus no deserto (Mt 4:1). Hoje ele ainda é o tentador,
e agora vem nos tentar. Não devemos ser ignorantes a respeito dos estratagemas de Satanás (2Co 2:11);
devemos estar cientes de algumas áreas principais nas quais ele nos tenta.

I. Ser orgulhoso, convencido ou arrogante. O que é orgulho? É ter uma opinião excessivamente elevada de
si mesmo. Ele pode nos tornar presunçosos, altivos e até arrogantes. Satanás estava cheio de orgulho porque
Deus o fez mais bonito do que os outros anjos. Ele mais tarde quis se tornar igual a Deus (Is 14:12-14). Muitas
vezes ele nos tenta a ter orgulho, fazendo-nos pensar que somos alguém importante e que sabemos muito.
Quando nossos pais ou professores tentam nos ajudar, podemos responder: "Eu já sei!" Às vezes, quando os
outros nos elogiam - mesmo um pouco - ficamos muito orgulhosos de nós mesmos! Outras vezes podemos ter
uma atitude arrogante e desprezar aqueles que achamos que não são tão inteligentes, capazes, bonitos,
populares, etc., como pensamos que somos. Ou podemos ser presunçosos, gabando-nos para os outros sobre
nossas várias realizações.

A. Provérbios 16:18 diz: “O orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda”. O orgulho foi a causa da
queda de Satanás. Ele nos tenta a ter orgulho porque também deseja que caiamos. Aqui estão as histórias de
alguns que sofreram por causa de seu orgulho.
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Nabucodonosor de Daniel 4: 4-37. Nabucodonosor foi o grande e poderoso rei da Babilônia. Lá na Babilônia
o testemunho de alguns jovens cativos (Daniel e seus três amigos) foi tão forte que o rei Nabucodonosor por
fim reconheceu o Senhor como o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o louvou (Dn 2:47; 3:28-29; 4:2-3).
Mais tarde, porém, Nabucodonosor ficou muito orgulhoso de quem era e de tudo o que havia realizado. O
Senhor o advertiu para mudar seus caminhos e até deu-lhe tempo para se arrepender. Mas um dia ele estava
andando no terraço do palácio real na Babilônia e disse: “Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para
a casa real, com o meu grandioso poder e para glória da minha majestade?” Antes que terminasse de falar, o
Senhor o julgou por seu orgulho – seu reino foi tirado dele e ele ficou louco por sete períodos de tempo (talvez
sete anos). No final daqueles dias Nabucodonosor reconheceu novamente que Deus era o Senhor; seu
raciocínio voltou e ele foi restaurado ao seu reino.
A história a seguir reforça o que diz a Bíblia, mas pode ser útil comentar com as crianças que esta não é uma
história da Bíblia.

História opcional de uma tartaruga voadora. Era uma vez uma tartaruga que queria voar como uma águia
porque viu que a águia podia voar muito alto acima de tudo na terra. Um dia a tartaruga teve uma ideia. Ela
implorou à águia que a levasse ao céu – cada uma morderia uma ponta de um graveto, e elas permaneceriam
unidas. A águia concordou. Quando estavam no céu, as pessoas se maravilharam com a visão e se perguntaram
quem teria tido uma ideia tão brilhante! A tartaruga ficou muito orgulhosa quando ouviu o elogio. Quando não
conseguiu mais resistir à tentação de se gabar, abriu a boca e gritou: "Fui eu!", e então caiu do céu!

B. Provérbios 16: 5a diz: “Abominável é ao SENHOR todo arrogante de coração...” A história a seguir mostra
como o orgulho é feio aos olhos do Senhor.

O cinto apodrecido de Jeremias 13: 1-18. Em um ponto da história dos filhos de Israel, o povo se recusou a
ouvir a palavra do Senhor; eles eram muito teimosos e também adoravam ídolos (v. 10). Mesmo em péssimas
condições, eles eram muito orgulhosos. O Senhor queria que eles soubessem como Ele se sentia a respeito de
seu orgulho. Então disse a Jeremias, um de Seus profetas, para comprar um cinto de linho e usá-lo. Mais tarde
Ele lhe disse para pegar o cinto e escondê-lo junto ao rio Eufrates, em uma fenda de uma rocha. Depois de
muitos dias, o Senhor disse a ele para pegá-lo de volta. Quando Jeremias o pegou, o cinto estava podre e não
servia para nada. Então o Senhor disse a Jeremias: “Deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o
grande orgulho de Jerusalém.” Ele queria que Seu povo ouvisse e se arrependesse: “Ouvi e atentai: não vos
orgulheis ...” (v. 15a). O orgulho deles realmente entristeceu o Senhor: “... a minha alma chorará em segredo
por causa do vosso orgulho” (v. 17). Por fim os filhos de Israel foram julgados pelo Senhor porque não deram
ouvidos nem se arrependeram. [Ilustração: Depois de contar esta história, mostre às crianças um pedaço de
pano sujo e com buracos. Diga a eles que é assim que o Senhor vê o orgulho. Prepare esse pano antes de dar
esta lição.]
Nota para os que servem: Não é necessário que todos os detalhes dos trechos da Bíblia sejam dados às crianças.
Os trechos são incluídos aqui para enfatizar a questão do orgulho e podem ser contados de forma abreviada,
conforme resumido acima.
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.
Temos que perceber que o orgulho está dentro de cada um de nós. Satanás sabe disso e nos tenta, até mesmo
tendo como alvo esta área específica com a intenção de nos prejudicar e fazer com que pequemos. Quando
reconhecemos suas táticas podemos aprender a resistir a ele. Podemos resistir à tentação de Satanás de ter
orgulho aprendendo a ser humildes, aprendendo a ajudar os outros e aprendendo a dar graças, louvor e glória
ao Senhor.
● Mesmo se formos bons em alguma coisa, devemos ser humildes. Se sempre dependermos do Senhor orando
a Ele e pedindo Sua ajuda em tudo o que fazemos, isso nos ajudará a ser humildes.
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● Independentemente de como o Senhor nos agraciou, é Sua intenção que, se fizermos algo bem, devemos
ajudar os outros também a fazerem o mesmo. Alguns exemplos: Memorizar versículos: Podemos ser bons em
memorizar nossos versículos. Nesse caso, o Senhor deseja que ajudemos os outros a também memorizar seus
versículos. Trabalho escolar - se nos sairmos bem e tirarmos boas notas, devemos ajudar os outros a se sairem
bem e também tirar boas notas. Podemos ajudar nossos irmãos mais novos ou amigos a estudar antes de uma
prova. Esportes - se jogamos bem, podemos ajudar e ensinar os outros a jogar bem também. (Além disso,
devemos aprender o bom espírito esportivo. Se por acaso perdermos, precisamos aprender a aceitar a derrota
com humildade e boa atitude, etc.)
● Se os outros nos elogiarem por fazermos bem alguma coisa, precisamos dizer a eles que foi o Senhor quem
nos ajudou a fazer bem aquilo. Devemos aprender a sempre dar graças, o louvor e a glória ao Senhor. Esta é
uma grande proteção contra o orgulho. Precisamos sempre nos lembrar de agradecer ao Senhor e louvá-Lo
por Sua ajuda, misericórdia e graça para nós!

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