LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
2

Deus chamou Abel
LEITURA BÍBLICA: Gn 4:1-16; 1Jo 3:12

OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver que Deus está nos chamando para seguir Seus caminhos.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Hebreus 11:4a (Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim.); Efésios 5:1 (Sede,
pois, imitadores de Deus, como filhos amados.); Colossenses 3:20 (Filhos, obedecei em tudo a vossos pais,
pois isso é agradável no Senhor.); Efésios 4:26-27 (Irai-vos, mas não pequeis; não se ponha o sol sobre a
vossa ira, nem deis lugar ao diabo.); 1 João 1:9 (Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.); Isaías 55:8-9 (Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR, porque, assim como
os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e
os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Prepare uma placa de sinalização de rua com uma seta de mão única
em papel grosso para as crianças recortarem. Na placa as crianças podem escrever em grandes letras
maiúsculas: "SIGA O CAMINHO DE DEUS." Monte em um bastão de madeira.

CONTEXTO: Depois que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus e comendo da árvore do
conhecimento do bem e do mal, Deus foi misericordioso com eles e cobriu a nudez e a vergonha deles,
fazendo túnicas de peles para vesti-los. Isso significava que deveria haver derramamento de sangue para
que houvesse perdão. Contudo, devido ao pecado deles, Deus os expulsou do jardim do Éden e não lhes
permitiu entrar. Deus colocou querubins (anjos) e uma espada flamejante que se voltava em todas as
direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus ensinou a Adão e Eva uma lição importante: visto
que eram pecadores, agora a única maneira de se aproximarem de Deus e serem aceitos por Ele seria se
uma oferta fosse sacrificada e seu sangue fosse derramado. Adão e Eva devem ter ensinado a seus filhos o
caminho de Deus.
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: Depois que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, tiveram um filho a quem deram o nome
de Caim. Então Eva deu à luz outro filho, Abel. Abel era pastor, e Caim era lavrador. Naquela época as ovelhas
não eram para comer, pois o homem não comia carne. As ovelhas que Abel criava eram usadas para oferecer
em adoração e sacrifícios a Deus, e a sua pele era usada para roupas.

Um dia Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe uma oferta das primícias
do seu rebanho. Abel obedeceu a maneira de Deus; o Senhor teve respeito e consideração por Abel e por
sua oferta, mas não teve consideração por Caim e por sua oferta. Isso aconteceu porque Abel havia seguido
o caminho de Deus, e Caim não. Contudo, em vez de se arrepender, Caim ficou muito bravo, e seu rosto,
muito infeliz. Deus perguntou a Caim por que ele estava bravo e por que parecia tão infeliz. Ele avisou Caim
que o pecado jazia à porta (como um animal se preparando para saltar) – o que significa que Caim estava
muito perto de pecar. Caim deveria ter se arrependido e dominado seu pecado em vez de permitir que sua
raiva tomasse conta dele.
Contudo, em vez de tentar agradar a Deus, Caim ficou zangado e odiou seu irmão; e matou Abel no campo.
Quando o Senhor perguntou a Caim onde estava seu irmão, Caim mentiu e disse: “Não sei; acaso sou eu
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tutor de meu irmão?" Deus disse: “Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora,
pois, maldito por sobre a terra ... ”. O Senhor disse a Caim que ele seria um fugitivo e um andarilho na terra.
Mas o Senhor ainda protegeu Caim para que ninguém o machucasse.

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 seguir o caminho de Deus. Abel ouviu as palavras de seus pais e seguiu o caminho de
Deus para fazer uma oferta. Isso agradou a Deus. Devemos ser aqueles que seguem o caminho de
Deus. Na Bíblia Deus nos diz o que Ele gosta e o que não gosta. Peça às crianças que ajudem a pensar
em exemplos como os Dez Mandamentos (Deus quer que O amemos e não tenhamos ídolos. Ele não
quer que mintamos, roubemos ou cobiçemos, etc.) Uma das maneiras pelas quais podemos conhecer
melhor a Palavra de Deus é ler e memorizar versículos da Bíblia.

● Devemos ser gratos por nossos pais e por outras pessoas que nos ensinam o caminho de Deus.
Precisamos ser gratos porque Deus chamou nossos pais (como Adão e Eva), avós, parentes,
servidores e amigos da igreja para conhecê-Lo e amá-Lo. Eles são as pessoas que nos ensinam sobre
Ele e nos ajudam a conhecê-Lo e conhecer Seus caminhos. São uma das muitas bênçãos de Deus para
nós.

● Quando fazemos algo errado, devemos nos arrepender em vez de ficar com raiva. Caim trouxe
o que ele achava ser bom, mas não era isso que Deus queria. Em vez de ficar com raiva de Abel, Caim
deveria ter se arrependido e seguido o caminho estabelecido por Deus e por seus pais. Cheio de raiva,
ele matou seu próprio irmão enquanto estavam sozinhos no campo. Você já ficou com raiva porque
teve problemas por fazer algo errado? Talvez tenhamos ficado zangados porque outra pessoa foi
elogiada por fazer um trabalho melhor do que nós. Devemos ter cuidado para não pecar. Podemos
orar ao Senhor para que nos ajude a não ficarmos com raiva e a nos arrependermos e pedirmos
desculpas pelo que fizemos. (Mt 5:21-22)

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