IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 15 de maio de 2019
A ética do Reino de Deus – Limpo de Coração
Série: SERMÃO DO MONTE
Mateus 5.6-8, Lucas 10:30-37; Salmo 51:10b

DINÂMICA\QUEBRA-GELO: Bom ou mau
Como fazer: Entregue um palito para cada criança ou grupo que você formar. Cite para eles,
individualmente, atitudes de crianças as quais deverão levantar a carinha mal ou boa
representando a atitude citada por você. Os demais devem confirmar se acertou ou errou
e explicar rapidamente. Encerre esta parte dizendo que o coração puro tem que agir
bondosamente.
LOUVOR: “O sabão”; “A Deus dai louvor”; Meu coração era sujo”
FALANDO A VERDADE: (Utilize gravuras de Jesus ensinando a multidão) Estamos aprendendo sobre o
que Jesus ensinou no sermão que ele deu aos seus discípulos no monte, conhecido como Sermão da Montanha.
Relembrando: Aprendemos que são abençoados os pobres de espírito, os que choram e os que são mansos
(enfatize novamente cada um desses aspectos) Hoje aprenderemos sobre mais uma bem-aventurança que
Jesus falou. Vamos ler em Mateus 5: 6 a 8 (leia na Bíblia junto com as crianças). “Fome e sede de justiça” Quando Jesus disse estas palavras Ele não estava se referindo a essa fome e sede de algo para comer ou beber, e
sim estava nos fazendo entender de uma maneira bem clara que nosso “eu” interior (nosso espírito) deve ter
muita vontade (fome e sede) de fazer o que é certo, de agir corretamente, ou seja, fazer a vontade de Deus.
Jesus diz que a única coisa que pode satisfazer sua fome e sede interior é a justiça, isto é, fazer o que é certo e
estar bem com Deus. “Misericordioso” - Os misericordiosos são aqueles que perdoam outros e mostram
bondade mesmo que não mereçam, não olham com superioridade nem os condenam. E para finalizar, quanto
ao versículo 8, “limpos de coração” vou ilustrar esta explicação com outra palavra dita por Jesus. Em outra
ocasião, Jesus estava falando às multidões e aos seus discípulos e criticava alguns homens chamados de
escribas e fariseus, estes eram autoridades naquela época, porém tinham uma vida só de aparências. Jesus os
repreendeu por muitos motivos, entre eles o de se preocuparem em viver uma vida de aparências, porém o seu
coração estava impuro, sujo de maldades. Mateus 23:25-28 (Utilize um copo limpo tendo água suja no
interior) Veja este copo crianças, está limpinho certo? Agora veja o que tem dentro. Isso mesmo, água suja! O
que adianta ter a aparência de limpo, mas na hora que formos beber a água está suja? É preciso ter o copo
limpo e a água limpa, certo? Assim é preciso que sejamos limpos por fora e por dentro.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
(Utilize 2 corações, um com sorriso alegre e outro triste e sujo, vá mostrando conforme for falando). Estar
limpo por fora talvez não seja tão difícil, para isso é preciso andar limpinho, não usar roupas indecentes, estar
sempre com uma boa aparência. Mas isso não é tudo, pois é preciso estar limpo por dentro. Como podemos
estar limpos por dentro, já pensou nisso? Essa palavra se refere ao coração limpo dito por Jesus no Sermão do
Monte. Não conseguimos tornar puro nosso coração, só Jesus tem esse poder. I João 1:7. O sacrifício de Jesus
por nós na cruz nos concedeu o perdão dos pecados, e quando O recebemos como Senhor da nossa vida temos
nosso coração limpo e assim veremos a Deus quando esta vida terminar. Mas há uma maneira de podemos ver
a Deus, senti-lo em nossa vida, agora, basta você obedecer a Sua Palavra, falar com Ele em oração e quando
cometer algum erro ou pecado, confesse a Deus, I João 1:9. Quando seu coração é puro você pode “ver” Deus
trabalhando em sua vida. Assim seus pensamentos e atitudes serão de acordo com a vontade de Deus. Você
quer que seu coração seja limpo? Então faça essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e
preciso do teu perdão para que o meu coração seja limpo de toda maldade. Eu te recebo como Senhor e
Salvador da minha vida. Me ajude a ser uma boa pessoa a cada dia, que eu possa vê-Lo agir na minha vida e
estar contigo para sempre. Amém.
Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança SEDE
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ATIVIDADE – Segue abaixo duas sugestões, uma atividade e uma lembrancinha.

Sugestão de lembrancinha

