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LUCAS 15: 11-32
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Mostre para a turma um objeto, pode ser o caderno de oração, uma
caneca, etc. Diga que você esconderá o objeto, e uma criança que será escolhida deverá encontrá-lo através
das dicas que a turma dará através do som de palmas. Quando a criança escolhida estiver próxima ao objeto,
as palmas deverão ser rápidas e fortes; quando estiver distante dele, as palmas deverão ser lentas e fracas.
Espere até a criança encontrar o objeto, depois conclua dizendo: Viram só amiguinhos, ele(a) só conseguiu
descobrir onde o objeto estava porque se orientou através das palmas. Na nossa vida com Deus também é
assim, se nós seguirmos a orientação dada por Ele através da Sua Palavra, seremos grandemente
abençoados. Quem aqui deseja ser obediente? Repita a brincadeira algumas vezes se achar necessário.
LOUVOR: Boas-vindas há; Jesus nos manda orar; Eu na Bíblia creio.
FALANDO A VERDADE Você já viu na TV anúncios de crianças e adolescentes que fogem de casa?
Porque acham que fazem isso? Imagino que talvez estejam insatisfeitos com as regras estabelecidas por seus
pais ou porque estão cansados da rotina ou ainda por algum conflito na família e muitos outros motivos.
Segundo os dados do Ministério da Justiça do Brasil (2015) 40 mil crianças e adolescentes desaparecem
anualmente, e a principal causa do desaparecimento é o desejo dessas crianças ou adolescentes de
encontrarem uma liberdade fantasiosa (quer dizer que não existe como ela imagina). Você já sentiu desejo
de sair da casa de seus pais? E de sua Igreja? Às vezes nos pegamos com o desejo de ficarmos longe de Deus,
da nossa igreja, do nosso Ide… mas preste atenção na parábola contada por Jesus, quais foram as
consequências da atitude de um jovem que realizou esse desejo de fugir de casa e de todos. (Usar gravuras
do Filho Pródigo). Jesus contou a história de um homem rico que tinha dois filhos: Um dia, o mais moço
disse ao pai que queria sua parte da herança para viajar. O pai ficou muito triste porque não queria que o
filho fosse embora, mas repartiu os bens entre os dois. O filho mais novo pegou seu dinheiro e foi para um
lugar bem longe. Ele desperdiçou tudo o que tinha ganhado do pai. Quando já havia gastado tudo, começou
a passar fome. E o único trabalho que conseguiu foi o de cuidar dos porcos. Ele sentia tanta fome que tinha
vontade de comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada! Então ele lembrou que os
empregados de seu pai tinham bastante comida e que poderia voltar para casa e pedir ao seu pai que o
aceitasse como um de seus empregados, pois não merecia mais ser filho dele. Quando ele ainda estava no
caminho, perto de casa, o pai o viu de longe. Veio correndo e deu um grande abraço! O moço pediu perdão e
disse que havia pecado contra Deus e contra ele. O pai ficou tão feliz que mandou seus empregados
prepararem uma grande festa para comemorar a volta do filho.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Hoje ouvimos uma parábola de Jesus que relata a trajetória de
um jovem aventureiro e inconsequente. Aquele filho que pediu seu pai sua herança e saiu pelo mundo se
comportou como um tolo (pessoa desprovida de inteligência que age sem pensar) que não se importou com
o amor e cuidado do pai decidindo seguir seu próprio caminho e vimos na história as dificuldades por ele encontrada no mundo, mas também pudemos ver a bondade e amor do pai em recebê-lo de volta. Muitas das
crianças e adolescentes (hoje em dia) que saíram de seus lares e que tiveram oportunidade de retornar as
suas famílias relatam que no mundo passaram momentos de terror, medo, frio, fome. Quando um jovem se
arrisca pelo mundo está sujeito a sérios problemas, talvez até piores a esses que relatei e ao que filho pródigo
passou, muitos caem nas mãos de exploradores sexuais, pedófilos, exploradores do trabalho infantil e até no
mundo das drogas. Saiba que a fuga (sair de perto dos seus pais ou procuradores) não solucionara seus problemas apenas podem piorar a situação. Tentem usar o diálogo com seus familiares, ore a Deus para que ele
te oriente e que jamais você possa agir como tolo (estarei à disposição caso ainda tenha esses pensamentos
quero orar por você). Outra questão que devemos mencionar é que quando você quer fugir da presença de
Deus, da sua Igreja, do nosso Ide: saiba que o mundo não é seu lugar, Deus te chama como Filho e quer te
oferecer o melhor desta terra. O mundo só te trará decepções, e a própria Bíblia diz: o mundo jaz do maligno
1 Joao 5:19b (isto é, o inimigo das nossas almas controla as coisas desse mundo, a princípio parece bom, mas
depois verás as consequências terríveis). Você que já recebeu Jesus como Salvador: nunca tome decisões
precipitadas como o filho pródigo, jamais se afaste de seus familiares e muito menos do nosso Deus – nosso
pai amoroso. Procure estar mais próximo dEle por meio da oração, leitura da palavra de Deus, indo à igreja.
E se você por algum motivo tem se afastado… se arrependa hoje mesmo, Deus está te esperando de braços
abertos assim como o pai do filho pródigo. Agora você que ainda não fez um compromisso com Jesus: arre penda das coisas erradas que fez volte-se a Deus, Ele quer ser o seu Pai amoroso, usufrua das coisas maravi lhosas que nosso Deus nos oferece e ainda a vida eterna ao lado dEle (Apelo).
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ATIVIDADE (momento de fixação do ensino):

