LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
A ORAÇÃO DO SENHOR
8

Um Modelo: Não cair em tentação, mas ser liberto do maligno (5) – Desobediência e Rebelião
LEITURA BÍBLICA: Mt 6:13a; Lc 11:4b; Nm 12, 16; Jn 1-4; Gn 11:31; 12:1-5; 21:1-5; 22:1-18; At 7:2-3; Hb 11:8.

OBJETIVO: Levar as crianças a reconhecer que Satanás nos tenta a desobedecer e a nos rebelarmos, e ajudálas a aprender a obedecer e ter respeito pela autoridade.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Atos 5:29b (É necessário obedecer antes a Deus do que aos homens.); 1 Samuel 15:22b (Eis que o obedecer é
melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros.); Hebreus 13:17a (Obedecei aos
que vos lideram e sede submissos a eles); Gênesis 27:8 (Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com
que te ordeno.); Efésios 6:1 (Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.); Colossenses 3:20
(Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável no Senhor.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Use cartolina para criar um terreno que possa
“abrir” e “consumir” as “tendas” de Corá e seus companheiros, como na imagem ao
lado. Detalhes podem ser encontrados no fim do site abaixo:
http://childrensbiblelessons.blogspot.com/2014/05/lesson-rebelling-against-god.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.
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,
como ser orgulhosos, gananciosos, cobiçar o que os outros têm e ter ciúmes. Nesta semana veremos outra
maneira importante pela qual Satanás nos tenta: desobedecer e rebelar-se.

ABORDAGEM: Pergunte às crianças quem elas consideram autoridades sobre elas. Faça uma lista escrita de
suas respostas, como pais, avós, professores, policiais, servidores, etc. Pergunte às crianças se às vezes elas
não querem ouvir seus pais, professores, etc. Esse sentimento é rebelião.

CONTEÚDO: Tentações de Satanás (continuação)
IV. Rebelar-se e desobedecer. Rebelar-se é resistir ou se opor à autoridade ou ao governo. Desobedecer é se
recusar a obedecer. Originalmente, o universo que Deus criou para Seu propósito estava em perfeita ordem
com Deus como seu Governante. Mas Satanás se rebelou contra Deus, perturbando a ordem do universo. É
por isso que podemos ver caos e destruição ao nosso redor ou ouvir sobre isso nas notícias. Deus deseja
restabelecer a ordem adequada no universo, mas Satanás deseja que o mundo inteiro o siga em sua
desobediência e rebelião. Hoje ele ainda quer que o sigamos, e nos tenta muito para sermos rebeldes e
desobedientes.

Se ainda não fizemos isso em nossa classe, talvez possamos dar algumas informações básicas sobre a
primeira rebelião no universo, a rebelião de Satanás. Vemos em Isaías 14: 12-15 que um anjo, Lúcifer, (que
significa portador de luz, e traduzido como "estrela da manhã" em algumas traduções da Bíblia), se rebelou
contra a autoridade de Deus e tentou se tornar igual a Deus, e então foi julgado e expulso por Deus,
tornando-se inimigo de Deus: “12 Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado
por terra, tu que debilitavas as nações! 13 Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de
Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do Norte; 14 subirei
acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15 Contudo, serás precipitado para o reino dos
mortos, no mais profundo do abismo.” Satanás é a raiz de toda desobediência e rebelião!
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Aqui estão alguns exemplos de desobediência e obediência na Bíblia, e o que aconteceu como resultado:

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 da rebelião em contraste com a obediência, e podem ser
contados de forma breve, conforme resumido acima. Para as crianças menores, não precisamos falar de todos os
exemplos.
Adão e Eva (Gênesis 1: 26-27; 3: 1-10). Deus criou Adão de uma maneira muito especial, diferente dos
animais. Deus ordenou a Adão que ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim onde Deus o
colocou, exceto uma árvore. Mas Adão e sua esposa, Eva, desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore
que Deus havia dito para não comer. Satanás veio como uma serpente e os enganou. Embora Deus tenha
perdoado Adão e Eva, Ele teve que discipliná-los. Eles foram expulsos do jardim onde Deus supria tudo para
eles, tiveram que trabalhar muito para sobreviver, foram afastados da árvore da vida e por fim sofreram a
morte física.

Miriam e Arão (Números 12). Deus havia escolhido Moisés como Sua autoridade delegada para conduzir os
filhos de Israel para fora do Egito e através do deserto durante sua jornada à terra prometida. Moisés tomou
uma mulher cuxita como esposa, o que desagradou sua irmã mais velha, Miriam, e seu irmão Aarão. Miriã e
Arão falaram contra Moisés, até mesmo desafiando sua autoridade, dizendo: “Porventura, tem falado o SENHOR
somente por Moisés? Não tem falado também por nós?” (Nm 12:2) Deus ouviu Miriã e Arão e os repreendeu,
dizendo: “… meu servo Moisés … é fiel em toda a minha casa ... como, pois, não temestes falar contra o meu
servo, contra Moisés? (Nm 12:7-8). Deus considerou isso uma rebelião contra aquele que Ele escolheu para
liderar Seu povo. Deus julgou esta rebelião fazendo com que Miriam ficasse leprosa (tivesse uma terrível
doença de pele) e ficasse afastada, fora do acampamento, por uma semana.

Corá (Números 16). Corá era levita e parente de Moisés, e junto com outros três homens, Datã, Abirão e Om,
reuniu 250 homens proeminentes entre os israelitas para desafiar a autoridade de Moisés e Aarão. Fizeram
isso fingindo tentar ajudá-los, dizendo: “Basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o
SENHOR está no meio deles (Nm 16:3a)”. Na realidade, seus verdadeiros sentimentos de ciúme e rebelião foram
revelados quando falaram a Moisés e Arão: “por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do SENHOR?” (Nm
16:3b). Moisés respondeu a Corá e a seus seguidores que todos eles, incluindo Arão, pegariam seus incensários
(instrumentos para queimar incenso) e os apresentariam a Deus na entrada do tabernáculo, para ver quem
Deus aceitaria. Depois que fizeram isso, Deus julgou a rebelião de Corá fazendo com que o chão se abrisse e
engolisse as tendas de Corá, Datã e Abirão, e o fogo de Deus consumiu os 250 seguidores. Com esse relato
podemos ver a seriedade que Deus dá à rebelião.

Jonas (Jonas 1-4). Nínive era uma cidade cujo povo adorava ídolos em vez do Deus verdadeiro; seu povo era
mau e especialmente cruel para com o povo de Deus. Um dia o Senhor falou ao Seu profeta, Jonas, para alertar
os ninivitas a se arrependerem. Em vez de obedecer, Jonas levantou-se para fugir na direção oposta, para a
cidade de Társis. No caminho para lá, o Senhor lançou um grande vento contra o mar e houve uma grande
tempestade. Seguindo as ordens de Jonas (sabendo que a grande tempestade era por culpa dele), os
marinheiros o pegaram e o jogaram no mar. Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas, e ele
permaneceu no estômago do peixe por três dias e três noites. Enquanto Jonas estava lá, ele clamou e se
arrependeu ao Senhor, que ordenou que o peixe soltasse Jonas, e ele o vomitou na terra seca. Então o Senhor
disse a Jonas pela segunda vez que fosse a Nínive para proclamar Sua palavra. Desta vez Jonas obedeceu. Todo
o povo de Nínive, inclusive o rei, se arrependeu de maneira muito sincera. Quando Deus viu como os ninivitas
se arrependeram, decidiu não destruí-los.
V. Um exemplo positivo de obediência.

Abraão (Gênesis 11:31; 12: 1-5; 21: 1-5; 22: 1-18; Atos 7: 2-3). Um dia o Senhor disse a Abrão para deixar
tudo para trás, deixar seu país e sua família e ir para uma terra que Ele lhe mostraria. Embora Abrão tivesse
setenta e cinco anos, ele obedeceu a Deus. Abrão, sua esposa e seu sobrinho deixaram seu país e sua família e
obedeceram a Deus a fim de ir para uma terra que nunca tinham visto antes. Deus havia prometido a Abrão
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que ele teria muitos descendentes e, vinte e cinco anos depois, nasceu Isaque. Um dia Deus pediu a Abraão que
levasse Isaque para a terra de Moriá e o oferecesse lá como holocausto. Abraão obedeceu a Deus, levou Isaque
e foi ao lugar que Deus havia lhe falado. Quando Abraão estava para imolar seu filho, o Anjo do SENHOR o
chamou dos céus e o impediu. Abraham ergueu os olhos e viu que atrás dele havia um carneiro preso entre os
arbustos pelos chifres. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. O Anjo do
SENHOR chamou Abraão uma segunda vez do céu e disse: “… porquanto fizeste isso e não me negaste o teu
único filho … te abençoarei… a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas
as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz.”
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.

● Onde Deus governa há ordem, beleza e proteção. Onde Satanás governa há caos e perigo. E se uma
classe não tivesse professor? E se uma família não tivesse pais ou adultos cuidando das crianças? A situação
seria caótica. Deus colocou pessoas para nos comandar a fim de manter as coisas em boa ordem, e
precisamos obedecê-las. A obediência aos nossos pais, professores e outras autoridades é uma grande
proteção. Quando desobedecemos e nos rebelamos, podemos perder sua proteção e nos encontrar em
situações difíceis e talvez perigosas. Na ordem há beleza. Como é amável quando os filhos em uma família são
obedientes e submissos aos pais! Todos, inclusive o Senhor, ficam satisfeitos e felizes. Por outro lado, como é
feio, caótico e triste quando as crianças respondem aos pais ou professores e os desobedecem. Somente
Satanás fica feliz em tal situação. Quando nos submetemos à ordem de Deus, seremos abençoados. Sentimonos bem por dentro e, por fora, as coisas também estão em paz.

● A desobediência e a rebelião geralmente resultam em consequências negativas. Nas histórias da Bíblia

acima, Miriam falou contra a autoridade escolhida por Deus e tornou-se leprosa; Corá se rebelou e teve um
fim terrível, e trouxe julgamento sobre o povo de Israel; Jonas desobedeceu e passou por muitos problemas,
mas acabou obedecendo. Por outro lado, Abraão seguiu a Deus, embora fosse difícil, e recebeu a bênção de
Deus.
Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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