
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 14 de fevereiro
“UNIDADE QUE DEU ERRADO”

Gênesis 11:1-9; Salmo 133:1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Uma jarra ou panela de vidro transparente. Três laranjas.
Um pacote de suco de laranja (daquele tipo que deve ser diluído em água) e um litro de água
na jarra. Diga que você quer suco de laranja. Coloque as laranjas dentro da água e pergunte
se temos suco de laranja. Espere as respostas. Em seguida, coloque o pacote de suco (fecha-
do) dentro da água e pergunte se temos suco. Diante da resposta, rasgue o saco e coloque o
conteúdo do pacotinho dentro da água e mexa. Pergunte se temos suco. Claro! Dê para que
provem. Pergunte se alguém pode separar a água do pó. Assim é a unidade na vida da igreja.
Nos dois primeiros casos tivemos união de materiais, mas não unidade, que só foi conseguida
no último caso.

LOUVOR: Aleluia sou de Cristo; Eu preciso de você e você; obedecer.

FALANDO A VERDADE: Iniciamos um estudo semana passada sobre Unidade. Vimos
que quando trabalhamos unidos em um só pensamento com um só objetivo seja em casa, na
escola ou na igreja agrada o coração de Deus. Mas você sabia que Deus desaprova um tipo de
Unidade? A Bíblia no livro de Gênesis está registrada uma história de união de um povo que
deu errado ouça:  (visuais retirados da internet – Torre de Babel) Há muito tempo,
logo  após  o  dilúvio,  todas  as  pessoas  falavam  a  mesma  língua,  as  pessoas  diziam  “Se
trabalharmos juntos nós podemos fazer alguma coisa importante, vamos construir uma torre
que nos leve  direto  para  o  céu.  Então todos verão que seremos importantes!  Seremos o
máximo!”, pensavam. Mas era o orgulho delas que estava crescendo! Aquelas pessoas tinham
tamanho orgulho que achavam que poderiam ser iguais a Deus. Não queriam ser humildes e
esqueceram  que  só  existe  um  Deus  verdadeiro.  Afinal  de  contas,  pensavam:  “Se
conseguirmos  construir  uma  torre  até  o  céu,  seremos  iguais  a  Deus,  certo?  ”  Errado!  O
orgulho bobo tomou conta de todo mundo e as pessoas começaram a construir uma torre
detestável. Ela foi subindo, subindo. O Senhor ficou zangado com o orgulho daquela gente,
especialmente  porque  Ele  deseja  que  sejamos  humildes  em  nosso  coração  e  em  nossa
maneira de agir. Por isso Deus derrubou aquela torre e espalhou as pessoas pelo mundo todo.
O Senhor misturou as línguas que falavam para que não continuassem com aquele plano
orgulhoso e destrutivo. É por isso que a torre recebeu o nome de “Babel”. Foi lá que Deus
confundiu a maneira de falar das pessoas. O motivo foi o orgulho.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Este povo em Babel estavam todos unidos com
um propósito errado. Eles não trabalhavam para agradar a Deus e sim para agradar a eles
próprios, com corações cheios de más intenções. Quando Deus confundiu as línguas, perde-
ram a capacidade de trabalhar em equipe acabando de vez com seus planos maldosos. Deus
gosta de ver pessoas trabalhando juntas, em união, com bons propósitos no Salmos 133:1 –
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.” Deus não aprova quando as
pessoas se unem para fazer coisas erradas. Então saibamos nos unir em ações que agradem a
Deus e jamais com pessoas que se opõem a vontade do Senhor. Você que já é uma criança sal-
va: afaste-se de amigos que se unem para fazerem maldades – como praticar bullyng, fazer
fofocas, que se unem para se opor a Palavra de Deus. Demonstre a todos com suas atitudes
que você é diferente e segue os caminhos do Senhor. Se você ainda não confiou em Jesus, Ele
quer que você se una a esse grupo que busca sempre cumprir a vontade de Deus. Você pode
fazer isso hoje, confiando em Jesus, e convidando-O para perdoar seus pecados e morar em
seu coração (fazer apelo). 
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https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_133_1/
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