
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 08 de agosto de 2018
“Série: O Princípio da Autoridade”

Base Bíblica: I Sm 1,2,4,8,10,13; Ex.20:12; Rm.13:1-3; Jo. 5:23

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O mestre mandou

Como fazer: Reúna as crianças em círculo, escolha uma para ser o mestre. Este deve dar o comando sempre iniciando a
frase “O mestre mandou... pular, levantar a mão, etc”. Quando ela disser “mandou...” sem usar a frase inicial “O mestre
mandou...” quem fizer sai da brincadeira. Ao final, explique que o nosso Mestre é Jesus e devemos sempre obedecer aos
Seus mandamentos. 

LOUVOR: O mestre mandou (Tia Jô), Obedecer (Pequenos Sábios), Obedecer (Crianças Diante do Trono)

FALANDO A VERDADE: (Visual sugerido: Ilustrações da história de Samuel e o rei Saul; figuras de reis, policiais,
juízes, pais; em A4 escreva a palavra AUTORIDADE). Olá crianças, retornamos nossos encontros e creio que vocês estão
muito animados certo?! Este mês aprenderemos sobre o Princípio da Autoridade. Você já deve ter ouvido esta palavra,
mas você sabe o significado? Autoridade segundo o dicionário é alguém que tem o direito de decidir algo, ordenar e fazer
obedecer. Vamos pensar, você conhece alguém que tem autoridade? (Deixe as crianças participarem). Existem muitas que
pessoas tem esse poder: presidentes, governadores, prefeitos, professores, delegados, policiais, juízes, pastores e nossos
pais.  Na Bíblia, a Palavra de Deus, temos muitas histórias que falam sobre pessoas que tinham autoridade. Hoje vamos
aprender algo sobre isso, com o que aconteceu entre o profeta e sacerdote Samuel e o rei Saul. Vocês se lembram que
Samuel foi o filho de Ana e Elcana (faça um breve resumo). Samuel desde bem pequeno foi morar na casa do sacerdote Eli,
para cumprir uma promessa que sua mãe fizera a Deus. Os trabalhos no templo eram conduzidos pelo sacerdote Eli, ele e
seus filhos. Mas Deus não estava contente com os filhos de Eli pois eram filhos desobedientes e praticavam o mal perante o
Senhor. O fim deles logo veio, foram mortos quando os filisteus lutaram contra o povo de Israel. O sacerdote Eli ao saber
da notícia assustou-se tanto que caiu da cadeira em que estava e também morreu. Depois disso, Samuel passou a conduzir
os sacrifícios e se tornou sacerdote e juiz em Israel, pois todo o povo reconheceu que ele tinha autoridade, Deus havia lhe
dado essa autoridade, isso se chama autoridade delegada. Depois que Samuel já estava velho, ele constituiu seus filhos
para serem juízes sobre Israel. Porém, os filhos de Samuel eram corruptos e não seguiram o exemplo de seu pai, com isso
os anciãos do povo de Israel pediram que Samuel escolhesse alguém para ser rei sobre Israel. Samuel, segundo a direção
do Senhor, ungiu a Saul como rei de Israel. Saul governava o povo e Samuel fazia os sacrifícios a Deus, assim, mesmo
sendo rei, Saul não tinha autoridade para realizar o trabalho do sacerdote. No segundo ano do reinado de Saul, este foi
guerrear contra os filisteus. Era comum o sacerdote consultar a Deus e oferecer sacrifício para que o Senhor orientasse e os
ajudasse a vencer os inimigos. Neste tempo, o exército de Israel estava lutando contra os filisteus, porém estavam em
grandes apuros e temerosos começaram a fugir e a esconder-se nas cavernas. Samuel havia combinado com Saul que em
sete dias estaria em Gilgal para oferecer holocausto, mas Samuel não chegou dentro do prazo que haviam acertado e com
isso Saul se sentiu pressionado a ele mesmo oferecer o sacrifício. Assim que Saul terminou de fazê-lo Samuel chegou. Deus
não se agradou da atitude de Saul e ele foi severamente repreendido por Samuel e como consequência Deus rejeitou a Saul
e escolheu outro rei para o seu lugar. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Sabe crianças, esta história nos ensina que a cada um Deus concede uma
autoridade e que quando não respeitamos isso só temos a perder, como aconteceu com o rei  Saul. Em nossas vidas, Deus
colocou como primeira autoridade nossos pais. Quando desrespeitamos eles (cite exemplos de desrespeito), quando não
obedecemos, quando agimos sem ouvir seus conselhos, perdemos muito em nossas vidas. Quem colocou nossos pais como
autoridade sobre nós foi Deus, e quando não os obedecemos estamos desrespeitando e desonrando a Deus. No mundo,
hoje em dia, vemos muitas pessoas que não respeitam autoridade nenhuma, não respeitam os pais, não respeitam os
governantes, os policiais, os professores, e todos que tem autoridade. A autoridade é colocada para que as coisas tenham
ordem. Você já pensou numa classe onde as crianças não respeitam o professor, é só a bagunça e ninguém aprende nada. E
numa cidade sem polícia, os ladrões podem fazer a festa e roubar a todos. E num país sem governantes, só teria guerra e
pobreza. E numa casa sem os pais? (Deixe que participem) Precisamos entender que Deus é a autoridade máxima sobre
nossas vidas, mas se não obedecermos àqueles que Ele colocou como autoridade sobre nós, como obedeceremos a Deus e
receberemos suas bênçãos? Para que você consiga obedecer às autoridades é preciso ter Jesus em sua vida. Você que já
entregou sua vida pra Jesus Cristo deve obedecer aos seus mandamentos, e se não tem feito isso arrependa-se e peça ao
Senhor para ajudá-lo. E você, criança, que não recebeu a Jesus como seu Salvador do pecado, quer fazer isso agora? Então
vamos orar. (Faça o apelo e ore com todas as crianças, se necessário deixe que expressem o que sentiram que precisam
melhorar)

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva - Superintendente da Criança Sede.
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ATIVIDADE PARA AS CRIANÇAS MAIORES OU QUE JÁ SABEM LER:
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