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DEFENDA SUA FÉ – NÃO SEJA ENGANADO

LOUVOR: Jesus me manda orar; Não há amigo melhor; Grande e largo. (ouçam esses corinhos no
YouTube, se necessário levem o áudio para as reuniões, façam visuais dos cânticos, crianças precisam louvar a
Deus).

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Faça brigadeiro e acrescente bastante sal, depois enrole e coloque em formi-
nhas fofas, deixe tudo com uma boa aparência. Distribua os brigadeiros salgados para sua turma, mas não
avise que estão salgados! Peça para que ninguém coma antes de terminar de distribuir os brigadeiros a todos
(desta forma os primeiros a receberem brigadeiro não poderão avisar aos outros que está ruim). Quando todos
comerem e perceberem o gosto estranho, fale sobre como todos ficaram animados ao verem o brigadeiro e
como parecia gostoso. Compare o brigadeiro com o falso ensino. Assim como o brigadeiro parecia delicioso,
muitas vezes o somos atraídos pelo falso ensino da palavra de Deus, que nos parece muito atraente, mas depois
que provamos é horrível, só amargura. Preste atenção na lição que estudaremos hoje! (avise que no final da li-
ção distribuirá brigadeiros bons e docinhos)

FALANDO A VERDADE: Utilize visuais retirados da internet ou faça bonecos de sucatas  (lem-
brem -se crianças aprendem usando os sentidos, portanto usem recursos diversos) 
Numa certa cidade chamada Samaria, havia um homem chamado Simão conhecido como o mágico, ele engana-
va o povo com sua magia, praticava coisas que dizia sobrenaturais: dizia que curava doentes, fazia leitura de
sorte, consulta de astros prevendo o futuro das pessoas e outros. Se dizia ser um homem muito importante, e
ganhava um bom dinheiro com isso! Muitos eram iludidos, ou seja, enganados por ele que até chegaram a dizer
que Simão tinha o “poder de Deus”. Felipe, o evangelista (pessoa que fala a palavra de Deus, conforme a Bíblia)
chegou ao lugar onde Simão vivia e começou a pregar o evangelho e verdadeiramente realizava milagres impor-
tantes, como curas e a expulsão de demônios. E Simão ficou impressionado com o que viu: o poder de Felipe
era real, vindo do próprio Deus. Ele então decidiu “converter-se” e foi batizado por Felipe. Simão pensou que o
batismo iria acrescentar mais alguns recursos em seus truques. Foi nessa altura que chegaram os apóstolos Pe-
dro e João, para ajudar Felipe, no trabalho de evangelismo. E Simão viu os apóstolos impondo as mãos sobre as
pessoas, fazendo-as receber o poder do Espírito Santo. E o mago cobiçou esse poder pois percebeu que podia
ganhar muito dinheiro. Sabe o que Ele fez? Procurou os apóstolos e lhes ofereceu dinheiro, para receber o mes-
mo dom que eles tinham para ministrar a cura, libertação na vida das pessoas. Simão então foi advertido por
Pedro, pois o que tinha feito provou que sua vida espiritual era uma completa farsa. Não sabemos o que aconte-
ceu com Simão depois deste evento.  

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:
Crianças, a conversão de Simão não era verdadeira, ele queria apenas se beneficiar com dons que haveria de re-
ceber assim como fazia com suas magias! Hoje em dia é muito comum esse tipo de conversão, onde as pessoas
se iludem que receberam Jesus nas suas vidas, mas na realidade estão apenas buscando  receber vantagens ma-
teriais, em troca de bênçãos e ainda existem muitas igrejas ou pessoas que dizem pregar o verdadeiro evange-
lho, mas, na verdade, ensinam heresias, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, que não está na Bíblia: Muitas de-
las omitem (escondem) o pecado, dizendo que vivemos no tempo em que tudo é lícito, ou seja, você pode fazer
tudo, pois Deus permite; Os ensinos da Bíblia são ignorados – só ensinam aquilo que convêm pra eles mesmos,
pegam versículos isolados da Bíblia para enganar as pessoas; Os líderes são autorizados a ensinar e pregar mes-
mo vivendo abertamente em pecado; pastores pregam contra o dízimo; Pastores pregam apenas mensagens
motivacionais positivas; Muitas prometem as bênçãos de Deus em troca de dinheiro dando objetos como amu-
letos (objetos  que alguém leva consigo por acreditar  que os protegerão dos perigos das doenças.) Você criança
que recebeu Jesus como Salvador, não se deixe ser enganada por este ensino, somente a Bíblia tem as verdades
que precisa saber, tudo que ensinamos em nossas reuniões do Ide, em nossa igreja, está neste Livro, e você
pode se certificar disso lendo a sua Bíblia, se alguém te abordar na rua, na sua escola ou até mesmo na sua casa
querendo te ensinar algo diferente do que esteja nesta Palavra, não acredite,  são falsos profetas, assim como
Simão que quer se utilizar da palavra de Deus para enganar pessoas.  Em Mateus 24:11 nos diz que surgirão fal-
sos profetas, e enganarão a muitos (a estes estão reservados o castigo eterno). Jesus já sabia e nos adverte para
cuidar da nossa Fé não nos deixando enganar! Você criança que ainda não recebeu Jesus em sua vida, você pre -
cisa conhecer o único e verdadeiro caminho: Jesus Cristo o perfeito Filho de Deus. (Faça o apelo citando os pas-
sos da salvação)
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