LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
6

Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (3) – Ganância e Cobiça
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Ex 16:1-36; 1Re 21:1-29; Jo 12:4-6; Lc 12:13-34; Hb 13:5; 1Tm 6:8.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta por meio da ganância e da cobiça, e ajudálas a aprender como resistir a ele e às suas tentações.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Lucas 12:15 (E disse-lhes: Tende cuidado e guardai-vos de toda cobiça; porque a vida de um homem não
consiste na abundância dos bens que ele possui.); Filipenses 4:11b (aprendi a viver contente em toda e
qualquer situação); Hebreus 13:5 (Seja a vossa vida sem amor ao dinheiro,contentando-vos com o que tendes;
pois Ele mesmo tem dito: “De maneira alguma te deixarei, nem de modo algum te abandonarei”.); Atos 20:35b
(Mais bem-aventurado é dar que receber.); 2 Coríntios 9:7 (cada um contribua conforme tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL:
(1) Faça um cofrinho com uma caixinha, latinha ou garrafa de água.
(2) Usando uma cartolina colorida, desenhe uma arca de tesouro e identifique três seções dentro dela: para
economizar, para dar e para gastar.

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.” Vimos que o maligno é o inimigo, Satanás, que tenta nos danificar a fim de nos
tornar inúteis para Deus. Na semana passada falamos sobre uma das maneiras que Satanás usa para nos tentar
– o orgulho. Nesta semana veremos outra maneira que ele usa para nos tentar: a ganância e a cobiça.

ABORDAGEM: Pergunte às crianças: 1) Qual é a primeira coisa em que você pensa quando recebe dinheiro
(mesada, aniversário ou feriado) ou ganha algum dinheiro trabalhando? 2) Você tem algum tipo de cofrinho?
Ou uma conta bancária? O que faria se o cofrinho ficasse cheio e não tivesse mais espaço nele? 3) Você
economiza dinheiro para algo especial? (uma bicicleta nova, um conjunto de Lego, lembranças de uma viagem,
etc.)
CONTEÚDO: Tentações de Satanás (continuação)

II. Ser ganancioso e cobiçar. Ganância é um desejo egoísta de obter mais ou querer mais do que o que
precisamos. Satanás frequentemente nos tenta a sermos gananciosos, fazendo com que não fiquemos
contentes com o que temos. Ele pode despertar a ganância em muitas áreas: comida, brinquedos, roupas,
dinheiro, etc. Cobiça é desejar algo que outra pessoa possui. Muitas vezes podemos ser tentados pelo que
nossos olhos veem - somos atraídos pelo que alguém tem - e então desejamos em nosso coração ter aquilo.
Aqui estão quatro exemplos na Bíblia de alguns que tiveram ganância ou cobiça e caíram na armadilha de
Satanás.

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 da ganância e cobiça, e podem ser contados de forma
abreviada, conforme resumido acima. (Podemos cobrir menos exemplos para crianças mais novas.)
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O maná (Êxodo 16:1-36) Após sua partida do Egito, quando estavam no deserto, os filhos de Israel
começaram a murmurar contra Moisés e Arão, reclamando que, quando moravam no Egito comiam carne e
pão até se fartarem, mas agora toda a congregação iria morrer de fome. O Senhor disse a Moisés que faria
chover pão do céu. Este era o maná do céu. Deus também deu a Moisés instruções específicas para os filhos de
Israel sobre quanto e quando recolher o maná. Eles tinham que recolher todos os dias, e não pegar mais do
que o necessário. Mas alguns não deram ouvidos. Aqueles que pegaram mais de um ômer por pessoa
descobriram que seu maná cheirava mal na manhã seguinte, e Moisés ficou indignado com eles por serem
gananciosos. Eles desobedeceram a Deus, ignorando as instruções de Moisés e pegando demais. No entanto,
no sexto dia, eles podiam recolher a quantidade para dois dias, o suficiente para o sábado. A porção extra não
gerava vermes nem mal cheiro na manhã de sábado. Deus deu a eles o pão de cada dia. Os filhos de Israel
comeram maná por quarenta anos.

Acabe cobiça a vinha de Nabote (1 Reis 21:1-29). Acabe foi um dos reis de Israel. Um homem chamado
Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, em Jezreel. O rei Acabe queria ter a vinha de Nabote
para usá-la como horta, e então disse a Nabote para lhe dar a vinha. O rei ofereceu a Nabote uma vinha melhor
ou pagaria a Nabote o valor dela em dinheiro. Mas Nabote, de maneira justa, disse ao rei: “Guarde-me o SENHOR
de que eu dê a herança de meus pais.” (1Re 21:3) Quando Acabe ouviu o que Nabote disse, entrou em sua casa
mal-humorado e irritado. Ele se deitou na cama, virou o rosto e não quis comer nada. A esposa de Acabe,
Jezabel, que era muito má, perguntou ao rei por que ele estava tão mal-humorado e por que não comia nada.
Quando Acabe lhe contou sobre Nabote e a vinha, Jezabel prometeu obter a vinha de Nabote para ele. Ela
arquitetou um plano maligno para colocar Nabote sob um julgamento. Nabote foi falsamente acusado de
amaldiçoar a Deus e ao rei, e foi condenado à morte. Quando Acabe soube, por meio de Jezabel, que Nabote
estava morto, levantou-se para descer à vinha de Nabote e tomar posse dela. Por fim Acabe e Jezabel foram
julgados por Deus por seus pecados malignos.
Judas Iscariotes (João 12:4-6). Judas Iscariotes, o discípulo que traiu o Senhor, era como um tesoureiro –
ele cuidava da “bolsa”, ou seja, das finanças usadas pelo Senhor e pelos discípulos para cuidar de suas
necessidades e das necessidades dos outros (João 13:29). Por causa de sua ganância e amor pelo dinheiro, ele
roubava da bolsa o que lhe fora confiado. Mais tarde ele traiu o Senhor – também por dinheiro (trinta moedas
de prata). Ele deu lugar a Satanás em seu coração por causa da ganância e do amor ao dinheiro.

O rico insensato (Lucas 12:13-34). Um dia, como advertência para não sermos gananciosos, o Senhor Jesus
contou uma parábola sobre um homem rico. A terra do homem rico produziu abundantemente, e ele
raciocinou: “Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos?” Então disse: “Farei isto: Derrubarei os
meus celeiros e construirei outros maiores, e ali recolherei todo o meu trigo e os meus bens”. Em vez de ficar
satisfeito com suas riquezas, ele queria ainda mais. Então disse: “Alma, tens em depósito muitos bens para
muitos anos; descansa, come, bebe, alegra-te. ” Mas Deus lhe disse: “Insensato, esta noite te pedirão a tua alma;
e o que tens preparado, para quem será? ”
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.

Satanás pode nos enganar para que pensemos que o mais importante é o quanto temos. Ele também pode nos
cegar para que não vejamos ou não nos importemos com as necessidades dos outros. Podemos resistir à
tentação de Satanás de ter ganância e cobiça aprendendo a estar contentes e gratos ao Senhor pelas coisas que
temos, aprendendo a dar ao Senhor e compartilhando com os outros o que temos.

● Devemos ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele nos deu. Acabe tinha muito. Ele era um rei muito rico.
Em vez de ficar contente com o que tinha, cobiçou a vinha de Nabote. Não há necessidade de cobiçarmos as
coisas dos outros. Devemos ser gratos por tudo o que o Senhor providenciou para nós e estar contentes com o
que temos (1 Timóteo 6:8).
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● Não devemos amar o dinheiro. Judas permitiu que o dinheiro e a ganância controlassem seu coração. Não
devemos dar lugar a Satanás. Devemos amar o Senhor e dar a Ele lugar em nosso coração.
● Devemos

aprender a dar. Todas as semanas, todos nós podemos ofertar algo ao Senhor. Não precisa ser
muito – mesmo se não tivermos muito, ainda podemos dar. Dar ao Senhor é uma maneira prática de mostrar
apreço a Ele por Seu amor, cuidado e provisão. (Mostre às crianças onde está a caixa de ofertas. Alguns locais
têm uma caixa de ofertas designada para as reuniões das crianças.)

● Devemos

aprender a compartilhar em vez de acumular como o rico tolo. O que mais o rico poderia ter
feito com a abundância que Deus lhe deu? Poderia ter compartilhado e dado aos necessitados. Se tivesse feito
isso, Deus não o teria chamado de insensato. Que todos sejamos sábios em dar e compartilhar com os outros.
Quando temos ganância ou cobiça estamos sendo egoístas, pensando apenas “eu, eu, eu”, mas quando
pensamos nos outros e compartilhamos tudo o que temos (coisas grandes ou pequenas), honramos a Deus,
pois Deus ama quem dá com alegria.

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