
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 29 de Agosto de 2018
SÉRIE: O PRINCÍPIO DA AUTORIDADE

Tema: “O Perigo de Quebrar o Princípio da Autoridade”
Base Bíblica: Rm. 13:2-4 – I Sm. 8:5-7 – I Tm. 2:1,2

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Seu chefe mandou – O líder é o chefe e ele deve dar ordens para que
todos obedeçam. As ordens podem ser engraçadas. Ex.: Seu chefe mandou todos ficarem em pé. / Seu
chefe mandou todos coçarem a cabeça. / Seu chefe mandou todos darem uma voltinha dizendo: Eu sou
feliz! / Seu chefe mandou todos pularem num pé só. Etc.
Moral: Dizer que isso era só uma brincadeira, mas que na vida real também temos que cumprir ordens, e
que é sempre bom e melhor para nós obedeçamos às ordens daqueles que nos querem bem. Assim como
você não pediu nada de ruim, também será assim com eles.

LOUVOR: * Obedecer  Crianças Diante do Trono) *Quero te obedecer (Fernandinho) *Ouvir e Obedecer
(Apec) *Obedecer é bom ( Viviane Barreto) 

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: use uma coroa para representar os reis, gravuras de
pessoas  que tem autoridade sobre  as  crianças:  pais,  professor,  pastor,  policial,  etc)  Crianças,  como
foram  bons  nossos  ensinos  esse  mês!  Aprendemos  muitas  coisas  sobre  o  Princípio  da  Autoridade!
(Relembre o conceito  de Autoridade)  Princípio esse  que nos ajuda  a  ser  mais  fiéis  ao Senhor,  e  que
também nos ajuda a vencer o inimigo. E hoje, falaremos sobre o perigo de quebrarmos esse Princípio!!!
Vimos que o povo de Israel, em vez de se alegrar com a direção de Deus, preferiu um rei carnal para
governá-lo. Deus disse a Samuel para advertir os israelitas e lhes mostrar como seria este rei, mas, mesmo
assim, o quiseram, e nem se importaram com o que o profeta lhes disse. Assim, o profeta Samuel foi
obediente ao Senhor, nosso Deus, pois ungiu Saul como rei, conforme a ordem que recebeu de Deus. E o
rei Saul, por um certo tempo, foi obediente, mas depois começou a fazer coisas que não agradavam a Deus.
Então, como vimos nas lições passadas, um novo rei foi escolhido pelo Senhor: Davi! Esse rei foi ungido
ainda bem jovem e foi muito perseguido, mas a promessa de Deus se cumpriu em sua vida. Ele reinou por
vários  anos,  e  seus  descendentes  assumiram  o  seu  reino  depois  de  sua  morte.  Assim,  o  reinado  foi
passando  de  geração  em  geração!  E  hoje,  como  estamos  estudando  sobre  a  quebra  do  Princípio  da
Autoridade, vamos nos lembrar de alguns personagens bíblicos que quebraram esse Princípio e tiveram
muitas consequências ruins por seus erros. Vamos começar com Adão e Eva que, infelizmente, comeram
do  fruto  que  não  poderiam  comer.  Eles  se  posicionaram  contra  a  autoridade  de  Deus.  Também
podemos citar  os  reis  que  deixaram de  adorar  a  Deus  e  preferiram deuses  falsos  (Deixe  as  crianças
citarem exemplos).  Satanás também quebrou o Princípio da Autoridade no momento em que quis ser
como Deus. Ele se rebelou contra o nosso Senhor e, por isso, foi expulso do céu com os anjos que também
se rebelaram. Depois, ele tentou a Jesus e fez de tudo para Cristo também segui-lo! Mas Jesus sabia que o
que Satanás desejava era destruí-lo. E o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás usando as Sagradas
Escrituras. Cristo foi obediente mesmo nos momentos em que tudo contribuía para Ele desistir. Poxa!
Jesus venceu a Satanás dizendo NÃO para suas mentiras, para sua desobediência e para sua ganância!
Cristo obedeceu a Deus, mesmo sabendo que teria que morrer numa cruz, não pelo que Ele havia feito,
mas pelo que eu e vocês havíamos feito! Ele foi maltratado, humilhado, injustiçado e ferido por amar a
mim e a vocês, crianças! Mas o bom de tudo é que Ele venceu por mim e por vocês! E hoje Ele nos diz:
“Filhos, me obedeçam. Obedeçam minha Palavra. Obedeçam as autoridades que Eu coloquei sobre suas
vidas.  Obedeçam a  seus  pais.  Pois,  assim,  eu  me agradarei  de  vocês.  Sei  que  não é  fácil,  mas  vocês
conseguirão.”

A  VERDADE  É  PARA  VOCÊ  TAMBÉM:   Quando  quebramos  o  Princípio  da  Autoridade,  nos
afastamos  de  Deus.  Isso  porque  quando  desobedecemos,  damos  lugar  às  nossas  próprias  vontades  e
também às  vontades de Satanás.  E o desejo de nosso inimigo é que nos afastemos cada dia  mais  da
presença de Deus! Obedeçam seus pais, seus pastores e seus professores, pois são essas pessoas que se
importam com vocês! Ou vocês desejam ficar longe de Deus? Parem, pensem, reflitam. Jesus nos diz: “Eu
venci, vocês também vencerão. Eu estou com vocês. Eu lhes conheço e sei de tudo o que vocês precisam. É
hora de mudar. Hora de dizer NÃO para Satanás e SIM para Deus!” Oremos: “Senhor Jesus, eu reconheço
tudo o que o Senhor fez por mim. Sei que sou pecador e que preciso de ti. Ajude-me a fazer as coisas certas
e a respeitar as autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu quero muito mudar minhas
atitudes e fazer o que te agrada. Amém.”

Dca. Tia Wanda de Oliveira Melo Batista – Professora Ministério Fama Kids – Sede
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Atividades
Pinte,  recorte,  faça os furinhos já indicados em cada peça e monte conforme o
modelo.


