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Livrando-se dos Pecados Familiares

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O pecado tem consequências para você e para a sua família
Como fazer: Coloque um líquido de cor escura (café ou suco de uva bem concentrado, por exemplo) em um
recipiente.  Coloque  água  pura  em  outro  recipiente.  Mostre  uma  esponja  para  as  crianças  e  diga  que  ela
representa a vida de alguém, enquanto a água retrata a família desse alguém e o líquido escuro simboliza o
pecado. Mergulhe a esponja no líquido escuro até que ela absorva esse líquido. Depois esprema a esponja sobre
a água pura de forma que o líquido escuro suje a água. À medida que for fazendo a experiência, explique às
crianças que quando alguém peca, além de se contaminar com o pecado, também traz consequências terríveis
desse pecado para sua própria família. 
 
LOUVOR: “Se na família está Jesus, é feliz o lar...”; “Pecado, pecadinho, pecadão, isso não!”

FALANDO A VERDADE: (Professor(a),  prepare-se com a leitura bíblica de 2 Samuel 11.1-27; 12.1-23;
13.10-37 e 18.14 e 15.) [Recursos visuais: imagens ou bonecos para ilustrar a história bíblica].  Na época em
que o povo de Deus era governado por reis, o próprio Deus escolheu um homem segundo o seu coração para
reinar sobre Israel. O nome desse rei era Davi. Ele era valente, bom e amava muito ao Senhor. Porém, certa vez,
ele não obedeceu aos mandamentos de Deus e pecou. Por causa desse pecado, coisas horrorosas aconteceram a
ele e à sua família. Querem saber mais sobre essa história? Ela começou quando o exército do rei Davi lutava
contra seus inimigos.  Em tempos de guerra,  o certo era o rei  acompanhar seus soldados na batalha.  Davi
costumava ir para as pelejas, mas dessa vez decidiu não participar do combate e ficou em Jerusalém. Um certo
dia, enquanto passeava por seu palácio, Davi avistou uma mulher muito bonita chamada Bate-Seba. Ele ficou
muito interessado nela e começou a agir como se fossem casados e até a engravidou. Mas havia um problema:
Bate-Seba já era casada com Urias, soldado do exército do rei Davi. Então, o rei teve uma ideia para acabar com
a vida de Urias e casar-se com Bate-Seba. Ele ordenou que Urias lutasse na parte mais difícil da batalha porque
sabia que, certamente, os inimigos o matariam. E assim aconteceu. Urias morreu e Davi tomou Bate-Seba por
esposa. Lembram-se de que ela estava grávida de Davi? Pois é, depois de um tempo essa criança nasceu. Mas
Deus não gostou nada disso e enviou o profeta Natã para repreender Davi. O rei precisava de correção, não
precisava, crianças? Deus falou através do profeta que, por causa do seu pecado, Davi e sua família sofreriam
muito. Nesse momento, Davi reconheceu que pecou contra o Senhor. Então, o profeta Natã disse a Davi que
Deus havia perdoado o seu pecado, mas, mesmo assim, o filho que ele teve com Bate-Seba morreria. Ou seja,
Deus perdoou o pecado de Davi, mas não apagou suas consequências. Quando a criança adoeceu gravemente,
Davi orou e jejuou pela vida de seu filho, mas ao sétimo dia a criança morreu. Depois disso, várias outras
tragédias  aconteceram na família de Davi  (irmão possuindo irmã; irmão matando irmão; rebelião de filho
contra pai etc) para que a Palavra do Senhor se cumprisse. Essa história tão triste nos ensina que os pecados
têm consequências  ruins  em nossas  vidas  e  nas  vidas  dos  nossos  familiares.  Por  isso,  devemos ter  muito
cuidado com nossas  escolhas,  pois  elas  podem nos trazer  muitos sofrimentos.  Davi  se arrependeu do seu
pecado, mas, ainda assim, sofreu as consequências com sua família. Se Davi tivesse evitado o pecado, ele e seus
parentes sofreriam essas consequências? (Ouça com atenção as reflexões das crianças.)

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Vocês sabiam que as crianças também pecam? Isso mesmo! Não
são apenas  os  adultos  que fazem coisas  erradas  e que desagradam a Deus.  As crianças  também cometem
pecados. Contar mentiras; ferir alguém; praticar bullying; ter inveja; odiar; desejar o mal ao próximo; xingar;
desobedecer aos pais ou responsáveis (tios, avós, professores, pastores etc); fazer fofocas, ver pornografias e
várias outras coisas que não agradam ao nosso Senhor são formas de pecar. Fechem os olhos por um momento
e, em silêncio, examinem suas vidas. Se vocês têm feito essas coisas, precisam parar logo, se arrependerem de
verdade e pedirem perdão a Deus. Ele é tão bom e nos ama tanto que perdoa os nossos pecados e nos ajuda a
sermos  fortes  para  não  errarmos  novamente.  Tenho  certeza  de  que  vocês  não  querem  que  coisas  ruins
aconteçam a vocês e às suas famílias por causa dos pecados, não é mesmo? Por isso, tomem muito cuidado com
o que vocês pensam, falam, ouvem, assistem ou fazem. Orem sempre pedindo a Deus sabedoria e temor para
não pecarem.  Além  disso,  estudem a  Bíblia,  que  é  a  Palavra  de  Deus,  porque  nela  vocês  encontrarão  os
ensinamentos do nosso Pai Celestial e aprenderão a viver segundo a Sua vontade. Conversem também com seus
familiares e expliquem o que aprenderam hoje sobre as consequências do pecado na família. Deixem Deus usar
as suas vidas para transformar os seus lares. Vamos orar para que todos nós tenhamos famílias firmadas em
Cristo!!!
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ATIVIDADE: Leia  2 Samuel  12.13 e escreva no balão  abaixo o que Davi  disse ao  profeta  Natã.
Depois, deixe esse desenho bem colorido.


