LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
3

Deus chamou Enos
LEITURA BÍBLICA: Gn 4:25-26; Sl 91:15-16

OBJETIVO: Ajudar as crianças a ver que, assim como Enos, também podemos invocar o nome de Deus em
oração.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Salmo 145:18a (Perto está o SENHOR de todos os que o invocam); Gênesis 4:26 (A Sete nasceu-lhe também
um filho, ao qual pôs o nome de Enos; daí se começou a invocar o nome do SENHOR.); Isaías 12:4a (Direis
naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o seu nome).

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Uma roda giratória de papel mostrando diversas situações práticas
nas quais as crianças poderiam orar ao Senhor (ver modelo anexo).

Comentário para os professores: Visto que as crianças são pequenas e podem ainda não ser regeneradas,
nossa apresentação de “invocar o Senhor” não deve ser conforme o entendimento de um adulto de invocar
o nome do Senhor para contatá-Lo em nosso espírito. Em vez disso, esta lição deve estar no nível das
crianças, encorajando-as a orar usando o nome do Senhor de uma forma simples, conforme mencionado
em alguns exemplos abaixo.
CONTEXTO: Depois que Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus, naquele mesmo dia foram
afastados da árvore da vida e da presença do próprio Deus. O homem se tornou fraco sem Deus, e um dia
morreria.
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: Algum tempo depois do assassinato de Abel, e após Caim ter sido expulso da presença de
Deus, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Então, quando Sete cresceu, ele teve um filho a quem
chamou de Enos. Na língua hebraica o nome Enos significa “homem frágil, mortal”. Este nome, Enos, nos
mostra que naquela época Sete e sua família perceberam que o homem era uma criatura fraca e frágil que
um dia morreria.
Quando Enos percebeu sua própria fraqueza e mortalidade, sentiu sua grande necessidade de Deus. Enos
foi o primeiro homem a invocar o nome do SENHOR.

Na época do Antigo Testamento as pessoas clamavam ao Senhor por ajuda nos tempos de angústia,
tribulação, tristeza e dor. Elas também compartilharam suas alegrias com o Senhor. Sabiam que Ele estava
perto, era misericordioso e estava pronto para perdoar, e que ao chamarem Deus seriam atendidos (Sl
50:15; 86:5; 116:2-4; 118:5). Deus queria que o homem O invocasse. Deus queria que o homem O
conhecesse e percebesse que Ele era capaz de ajudá-lo (Sl 91:15-16).
Na época do Novo Testamento, quando O invocamos em oração, o Senhor nos ajuda em todas as nossas
fraquezas e cuida de todas as nossas necessidades. Devemos também nos lembrar de contar a Ele todas as
nossas alegrias.
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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.
Assim como Enos, podemos invocar o nome do Senhor em oração. Quando oramos ao Senhor Jesus:

● Ele está muito perto de nós. Perto está o SENHOR de todos os que O invocam (Sl 145:18a). Pergunte
às crianças: Quem é a primeira pessoa que você chama quando está com medo, ou machucado, ou
em apuros, ou mesmo alegre e feliz com alguma coisa? Talvez as crianças chamem “Mamãe!”,
“Papai!”, “Vovó!”, “Vovô!”. E quando estão na escola? Talvez chamem a professora. Mas às vezes a
mamãe, o papai ou a professora não estão ali, ou não podem ouvi-lo, ou não podem vir
imediatamente. Somente o Senhor sempre está onde você está e sempre pode ouvi-lo, mesmo
quando está escuro, ou quando você está sozinho, ou quando a mamãe ou o papai estão longe.
Quando você invoca o Senhor Jesus, Ele já está lá; está pronto para ajudá-lo. Que amigo temos em
Jesus!

● Ele nos salva das aflições. Na minha angústia invoquei o SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus.
Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. (Sl 18:6.) Você já teve
medo? Quando estamos com medo, talvez por causa de uma tempestade com trovões e relâmpagos,
ou quando estamos sozinhos no escuro, podemos orar: “Senhor Jesus, ajuda-me, estou com medo.”
Por estar perto de nós e sempre conosco, Ele nos ouve e pode nos ajudar a não ter medo.

● Ele nos livra de problemas. Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás. (Sl
50:15). Quando nos encontrarmos em qualquer tipo de problema, ou estivermos passando por
qualquer tipo de problema, em casa, na escola ou em qualquer lugar, podemos orar: “Senhor Jesus,
preciso de Ti, por favor, ajuda-me a resolver meu problema.” Ele pode nos ajudar em qualquer tipo
de aflição e nos ajudar a resolver qualquer tipo de problema.

● Ele nos salva da tristeza e da dor. (…) caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do SENHOR
(Sl 116:3b-4a). Quando chamamos o nome do Senhor em oração: “Senhor Jesus, ajuda-me a não
ficar triste”, Ele pode nos confortar sempre que estivermos tristes.

● Podemos ser gratos por todas as coisas boas que recebemos Dele. Direis naquele dia: Dai graças
ao SENHOR, invocai o seu nome (Is 12:4a). Devemos contar ao Senhor não apenas nossos problemas
e tristezas, mas também invocar o Senhor em oração para contar a Ele nossas alegrias. Peça às
crianças exemplos de coisas que as deixam felizes. Exemplos de algumas coisas grandes e pequenas
que podem deixá-las contentes: sua mãe pode ter tido um novo bebê, seus avós ou parentes estão
visitando, um amigo está vindo para brincar, você vai bem em uma prova na escola, ganha um
presente de alguém, recebe novas roupas ou sapatos, vai ao parque, sai de férias, etc.

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