
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 22 de maio de 2019
A ética do Reino de Deus – Pacificador

Série: SERMÃO DO MONTE
Mateus 5:9 e 26:36-56; Gálatas 5:22 ; Provérbios 6:16-19; Tiago 3:17-18

DINÂMICA\QUEBRA-GELO: Siga a direção

Como fazer: Faça o desenho de um porquinho e um rabo separadamente. Sorteie ou escolha uma criança que
colará o rabo no porco. Depois, cubra-lhe os olhos e entregue o rabo a ela, faça-a girar três vezes e peça para que as
outras a orientem a fim de que consiga colocar o rabo no lugar certo do porquinho. Permita que outros participem
e encerre a brincadeira fazendo a aplicação dizendo da importância de ouvirmos a orientação certa para as nossas
vidas. Esta orientação vem da Palavra de Deus, O qual através de nossos pais e pastores nos guia para uma vida
santa e pacífica.

LOUVOR: “Cristo vive em mim, aleluia...”; “Meu coração transborda de amor...”.

FALANDO A VERDADE: (Recursos visuais: Jesus pregando à multidão, mãos de oração em papel e uma
espada).  Você  alguma  vez  já  brigou  com  alguém  ou  provocou  alguma  briga?  Acho  que  quase  todos  nós  já
brigamos, com o irmão, um primo ou um colega de escola. Ou ao menos tenhamos discutido também, enfim, essa
situação nos faz pensar que se Jesus estivesse em nosso lugar será que Ele teria agido da mesma maneira que nós?
Certa  vez,  Jesus  se  retirou  acompanhado  de  seus  discípulos  ao  Monte  das  Oliveiras,  próximo  a  um  jardim
chamado Getsêmani, a fim de orar ao Pai. Ele se afastou um pouco dos discípulos e prostrou-se sobre o seu rosto e
orava ao Pai. Jesus havia se entristecido muito naquele momento e passou a sentir-se angustiado a ponto de
desfalecer.  Ele sabia que estava chegando a hora de ser levado preso e,  por fim,  crucificado.  Passado aquele
momento de angústia, Jesus se aproximou de seus discípulos e os chamou para que se levantassem, pois eles não
tinham conseguido sequer orar um pouco, estavam tomados de sono. Naquele instante se aproximaram deles uma
grande multidão de homens enviados pelos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo, estavam armados
com espadas e porretes para prenderem a Jesus. Que situação! Judas, um dos doze se aproxima e beija a Jesus,
logo após, aqueles homens prendem a Jesus. Pedro ficou tão furioso naquele momento, que pegou sua espada e
golpeou um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus acudiu dizendo que bastasse e toca
àquele homem e o cura. Sabe crianças, Jesus foi preso e humilhado, contudo Ele não brigou com ninguém, pois
sabia que para isso Ele tinha vindo ao mundo. Jesus não precisava passar por tudo isso, Ele escolheu sofrer para
nos dar  o  exemplo  de  que  qualquer  que  seja  a  situação devemos escolher  não  pecar,  e  assim seremos bem-
aventurados.  (Apresente o visual Jesus pregando à multidão). Estamos aprendendo sobre o que Jesus ensinou no
sermão do Monte, como deve ser a vida de um cristão perante o mundo, e já vimos que são abençoados os pobres
de espírito, os que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os que são
puros  de  coração.  Hoje  aprendemos sobre  o  está  escrito  em Mateus 5:  9.  (Leia na Bíblia)  Sim,  aqueles  que
semeiam a paz, os pacificadores, os quais serão chamados filhos de Deus! Que maravilha!!!!

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Jesus  poderia  ter  brigado com todos  aqueles  homens que o  vieram prender,  principalmente com Judas,  seu
discípulo que o tinha traído. Mas Ele escolheu a paz, escolheu não brigar. Pedro até quis causar uma confusão mas
Jesus o repreendeu e não permitiu. Jesus é um pacificador exemplar. Os pacificadores “promovem a paz” até entre
os  inimigos.  Quando  somos  pacificadores  nos  parecemos  com  Jesus.  Talvez  não  seja  fácil,  pois  em  muitos
momentos da nossa vida somos testados a ser pacificadores: quando um colega nos xinga, quando falam mal de
você sem você ter feito nada para isso, quando seu irmão ou irmã pega seu brinquedo preferido sem te pedir.
Enfim, existem muitas situações que podemos escolher não brigar e assim sermos abençoados por essa atitude.
Sabe, Jesus desceu lá do céu para criar paz entre Deus e os homens. Assim aqueles que têm o Espírito dEle devem
procurar viver em paz uns com os outros. Devemos seguir em tudo o exemplo de Jesus. (Permita que as crianças
expressem as situações de brigas em que se envolveram, faça o apelo e uma oração de confissão com todas elas).

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança SEDE
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ATIVIDADE – Converse um pouco sobre a atividade e depois faça um bonito colorido.


