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“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 12 de junho de 2019
Os relacionamentos do cristão: com seus irmãos e com seu Pai

Série: SERMÃO DO MONTE
Mt 7:1-12

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Não devemos julgar ninguém
Como fazer:  Peça  às  crianças  para  formarem duplas,  uma de  frente  para  a  outra.  Depois  peça  que  elas
apontem o dedo para a sua dupla e fiquem congeladas nessa posição. Agora peça que elas observem que
quando apontamos o dedo indicador para outra pessoa ficamos com outros três dedos apontados para nós
mesmos.  Deixe  as  crianças  tentarem explicar  o  que isso pode significar  e  diga  que na lição  de hoje  elas
aprenderão algo muito importante sobre isso.

LOUVOR: 
1. Eu preciso de você (https://www.youtube.com/watch?v=IyYBmjPi3AU)
2. Se Jesus é teu amigo (https://www.youtube.com/watch?v=L_7FKggChzI)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Cartazes com imagens que representem pessoas julgando outras (1) e
pessoas unidas, se ajudando (2):
(1) http://alimentodiario.net/wp-content/uploads/2015/01/aa.jpg  https://anninhabarros.files.wordpress.com/2011/07/fofoca.jpg
(2) https://blogdoronaldo.files.wordpress.com/2014/09/ajudar.jpg  https://www.oarquivo.com.br/images/stories/Geral_24/idoa3.jpg 

FALANDO A VERDADE: No Sermão do Monte, Jesus se preocupou em falar do relacionamento que devemos
ter com os nossos irmãos e também com o nosso Deus. Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador
são irmãos em Cristo. Nem sempre o relacionamento entre os irmãos é maravilhoso. Às vezes há brigas e
outros problemas. Mas Jesus proíbe que os cristãos fiquem apontando o dedo pros erros dos outros, falando
mal uns dos outros, agindo como se fossem juízes para julgar os pecados alheios. Jesus disse que se julgarmos
os outros seremos julgados por Deus da mesma forma (Leia Mateus 7.1 e 2. Depois mostre os cartazes com
imagens que representam pessoas julgando outras. Aproveite esse momento para explicar a dinâmica que
fizeram no início). Ele também deu um exemplo no sermão, dizendo que tem gente que fica preocupado com
um cisco que está no olho do irmão enquanto tem um pedaço de madeira no próprio olho. O que será que isso
significa? Jesus  quis  mostrar  que tem gente que se  preocupa em apontar  o  pecado dos  outros  e não se
preocupa em resolver suas próprias falhas (Leia Mateus 7.3 ao 5). Precisamos estar limpos dos nossos pecados
diante de Deus para ajudarmos outras pessoas a se livrarem dos pecados, sem as julgar. Se quisermos viver
bem  com Deus,  devemos  viver  bem com  nossos  irmãos  também (Mostre  os  cartazes  com  imagens  que
representam pessoas unidas, se ajudando). Somos uma grande família e Deus é o nosso Pai. E um bom pai quer
ver seus filhos unidos. Além disso, um bom pai não mima seus filhos. Por isso, a Bíblia, que é a Palavra de Deus,
nos ensina que Deus nos dá aquilo que precisamos quando sabemos pedir com fé e de acordo com a vontade
Dele por meio da oração (Leia Mateus 7.7 ao 11). E Jesus nos ensina mais uma grande lição: devemos fazer aos
outros o que gostaríamos que fizessem por nós (Leia Mateus 7.12).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Você não está sozinho no mundo. Assim como Deus te criou, Ele também
criou outras pessoas e deseja que você se relacione bem com Ele e com essas pessoas. Juntos formamos uma
grande família com um Pai que nos ama muito e que faz tanto por nós, mesmo sem merecermos. E o nosso Pai
não  quer  nos  ver  brigando,  nos  tratando mal,  nos  julgando.  Ele  nos  quer  unidos,  fazendo o  bem e  nos
preparando para irmos morar com Ele e com Jesus no céu. Sempre se lembrem do que Jesus nos ensinou:
devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Se você pensar assim antes de agir, com
certeza agradará a Deus. Uma verdadeira família em Cristo se ama e se ajuda, não faz fofocas nem deseja o mal
para os outros. Se você ainda não faz parte dessa família, tem a oportunidade de receber Jesus como seu
Senhor e Salvador e se tornar filho(a) de Deus e nosso(a) irmão(ã) em Cristo. Se você já faz parte dessa família
deve orar todos os dias pedindo sabedoria a Deus para agir da forma que o agrada.
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ATIVIDADE:  Faça  um  cartão  de  mãozinhas  com  papel  colorido  com  as  crianças,  podem  ser  utilizadas  as
mãozinhas delas para molde. Depois de pronto incentive as crianças a trocarem entre si os cartões. Podem
colorir, escrever e desenhar no cartão. 

Sugestão de atividade retirada do site: <http://ibcvn.com.br/ver_estudo_de_celulas.php?id=870 >
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