LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
7

Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (4) – Ciúme
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Gn 4:1-16; 37:1-11; 1Sm 18:6-11;Dn 6:1-24; Tg 3:16.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta por meio dos ciúmes e ajudá-las 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)
1 Coríntios 13:4a (O amor é paciente. O amor é bondoso; não é ciumento.); Romanos 13:13a (Andemos
dignamente, como em pleno dia, não ... em contendas e ciúmes); Gálatas 5:26 (Não nos deixemos possuir de
vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.); Tiago 3:16 (Pois onde há ciúme e ambição
egoísta, aí há desordem e toda espécie de prática perversa.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Prepare um caça-palavras com palavras das lições sobre a oração do
Senhor que vimos até agora (por exemplo, pai, nome, reino, vontade, terra, céu, pão, tentação, orgulho, etc.)

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.” Já falamos sobre algumas maneiras com as quais Satanás nos tenta, por exemplo, ser
orgulhoso, ser ganancioso e cobiçar o que os outros têm. Nesta semana veremos outra maneira de Satanás nos
tentar: sermos ciumentos.
ABORDAGEM: Distribua doces para todas as crianças. Veja a reação delas quando você dá dois doces à primeira
criança e apenas um às outras.

CONTEÚDO: Tentações de Satanás (continuação)
III. Ser ciumento. Ciúme é sentir inveja e ressentimento pelas posses, habilidades, realizações, sucessos, traços,
etc. de outra pessoa. O ciúme pode nos fazer ficar com raiva e até odiar uma pessoa simplesmente porque ela tem
algo que queremos ou consegue o que achamos que merecemos. Os mais velhos em uma família podem ficar com
ciúmes da atenção que os mais novos recebem ou dos presentes que ganham. Os mais novos podem ficar com
ciúmes dos mais velhos quando ganham roupas novas, brinquedos mais sofisticados ou porções maiores de
comida e sobremesa extra. Podemos ficar com ciúmes de um aluno excelente em nossa classe ou daqueles mais
populares ou atraentes do que nós, ou se eles têm seu próprio iPad, celular ou videogame mais recente.
Sentimentos de ciúme podem começar com algo pequeno; contudo, se permitirmos que esses sentimentos de
ciúme cresçam, eles podem se tornar raiva, mentira ou ódio.

Nota para os que servem: Não é necessário que todos os detalhes dos trechos da Bíblia sejam dados às crianças.
Esses trechos são incluídos aqui para enfatizar a questão do ciúme, e podem ser contados de forma breve, conforme
resumido acima. Para as crianças menores, não precisamos falar de todos os exemplos.
Aqui estão alguns exemplos na Bíblia de pessoas que permitiram que o ciúme crescesse e os dominasse:

Caim (Gênesis 4:1-16). Caim foi provocado pelo ciúme e ficou muito zangado. Deus tinha rejeitado a oferta do
fruto da terra trazida por Caim porque essa não era a maneira de Deus. Em contraste, Deus aceitou a oferta de um
cordeiro trazida por seu irmão Abel. Por fim, porque Caim deixou esses sentimentos malignos crescerem, ele
matou seu próprio irmão Abel. Mais tarde, quando o Senhor foi falar com ele, Caim não confessou seus pecados.
Em vez disso, mentiu para Deus. Ele não sentiu remorso do que tinha feito, nem se arrependeu. Mais tarde ele
escolheu deixar a presença de Deus. Em vez de ficar com ciúmes, Caim deveria ter voltado seu coração e se
arrependido diante do Senhor.
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Os irmãos de José (Gênesis 37:1-11). Quando seus irmãos viram que seu pai amava José mais do que a eles, e
havia feito para José uma túnica de várias cores, eles odiaram o irmão e não conseguiam falar pacificamente com
ele. Além disso, quando os irmãos ouviram os sonhos de José, ficaram com ciúmes dele. Mais tarde planejaram
matá-lo, mas por fim o venderam a um grupo de ismaelitas. Como um estratagema para enganar seu pai, os irmãos
mataram uma cabra e molharam a túnica de José no sangue dela. Então levaram a túnica ao pai, levando-o a
acreditar que José havia sido morto por uma fera selvagem. Em vez de ficarem com ciúmes, os irmãos deveriam
ter percebido que seu pai cuidava de todos eles. Todos nós somos preciosos para nossos pais.

O Rei Saul (1 Samuel 18:6-11). Depois que Davi matou Golias, o Rei Saul o colocou em seu serviço. Visto que
Davi agiu com prudência em todas as missões que Saul lhe enviou, Saul o colocou sobre os homens do exército.
Quando Davi voltou um dia vitorioso, as mulheres vieram de todas as cidades de Israel cantando e dançando para
se encontrar com o rei Saul. Em sua canção elas elogiaram Davi muito mais do que elogiaram Saul. Quando Saul
as ouviu, ficou com muito ciúme e raiva. Depois desse incidente ele tentou várias vezes matar Davi; contudo o
Senhor estava com Davi e o protegeu. Saul tinha ciúme do sucesso de Davi porque era egocêntrico, egoísta, e não
se importava com o bem do povo de Deus. Ele só se importava que o reino permanecesse seu. Se seu coração não
fosse egoísta, ele teria ficado feliz por Davi e o encorajaria. Afinal, o sucesso de Davi em derrotar os inimigos era
para o benefício do povo de Deus.

Os governadores sob o rei Dario (Daniel 6:1-24). Quando Dario, o medo, assumiu o reino da Babilônia, ele
nomeou cento e vinte governadores para o reino. Acima deles havia três ministros principais, dos quais um era
Daniel. Ele se distinguiu entre os governantes e o rei considerou colocá-lo sobre todo o reino. Por causa de seu
ciúme, os outros governantes tentaram encontrar algo para acusar Daniel. Não encontrando nada, enganaram o
rei para que ele assinasse um decreto (uma lei): qualquer pessoa que fizesse uma petição a qualquer deus ou
homem além do rei seria lançado na cova dos leões. Quando os acusadores disseram ao rei que Daniel ainda estava
orando a seu Deus, o rei tentou salvar Daniel, mas os homens o lembraram de que, por lei, aquele decreto não
podia ser mudado. Então o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Na manhã seguinte Daniel foi
encontrado completamente ileso. Então o rei ordenou que aqueles que haviam acusado Daniel fossem jogados na
cova dos leões, juntamente com seus filhos e esposas.

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.

● Devemos amar uns aos outros para não ficarmos com ciúmes. 1 Coríntios 13:4a nos diz que o amor é
bondoso; não é ciumento. O Senhor pode nos ajudar a amar uns aos outros e a cuidar uns dos outros. Devemos
considerar os outros mais excelentes do que nós mesmos e valorizar as virtudes uns dos outros, procurando as
coisas boas nas outras pessoas. Filipenses 2:3-4 (3 Nada fazendo por ambição egoísta ou por vanglória, mas com
uma mente humilde, cada um considerando os outros superiores a si mesmos; 4 não considerando cada um suas
próprias virtudes, mas também as virtudes dos outros.)
● Não ter ciúme de nossos irmãos. Satanás nos tenta a sermos ciumentos para que ele possa semear discórdia,
especialmente em nossas famílias. Devemos ser gratos ao Senhor pelos momentos felizes que compartilhamos
com nossa família. Podemos tentar contribuir para uma atmosfera amorosa e apreciativa em vez de uma
atmosfera cheia de competição e comparação. Precisamos uns dos outros e devemos aprender a amar uns aos
outros enquanto vivemos juntos como uma família. As crianças mais velhas devem ver que os mais novos ou os
doentes em suas famílias podem ser fracos e desamparados, e portanto precisam de mais atenção e cuidado. Os
filhos mais novos devem perceber que seus irmãos e irmãs mais velhos podem receber mais coisas ou privilégios
adicionais porque estão crescendo e têm necessidades diferentes. Eles precisam de roupas novas porque suas
roupas e sapatos talvez não sirvam mais; precisam comer mais porque são maiores; podem precisar ficar
acordados até mais tarde para fazer o dever de casa.
● Devemos ficar felizes com o sucesso dos outros e até mesmo ser inspirados por eles. Se alguém de nossa
classe ou de nossa equipe esportiva se sai bem ou melhor do que nós, em vez de ficarmos com ciúmes devemos
ficar felizes e incentivá-los, porque isso é para o bem de todos. Podemos demonstrar bom espírito esportivo. Se
um de nossos colegas de classe é um aluno excepcional ou popular e simpático, em vez de ficarmos com ciúmes
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devemos ser inspirados a estudar mais e a ser uma pessoa prestativa e agradável.
● Não devemos permitir que o sentimento de ciúme cresça. Quando sentimos ciúmes, devemos orar e pedir
ao Senhor que nos ajude. O Senhor nos criou de maneiras diferentes, com habilidades diferentes. Não devemos
ter ciúmes dos outros, e sim ser gratos ao Senhor por como Ele nos fez e por tudo que Ele nos deu.
Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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