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Goiânia, 26 de Junho de 2019.
SÉRIE: SERMÃO DO MONTE 

Tema: “O compromisso da criança cristã”
(Mateus 7:21-27)

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Combinar antes com uma criança que mais frequenta o IDE que ela irá entrar
só quando todos já estiverem reunidos. Então ela chegará e pedirá para entrar, a tia vai dizer que ela não pode
entrar, a criança insiste e a tia dirá que ela não vai entrar, que ela não a conhece, que ela não é daquele IDE.
Depois da insistência a tia faz a reflexão com as crianças. Perguntará a criança que ficou de fora como ela se
sentiu ao ser impedida de entrar. O ensino de hoje vai nos mostrar que não adianta só conhecermos Jesus de
palavras, temos de praticar a sua palavra e fazer sua vontade.

LOUVOR: Na rocha firme o sábio construiu https://www.youtube.com/watch?v=DwTNiHL0Pes

RECURSOS VISUAIS: Gravuras de uma casa na rocha e outra na areia

FALANDO A VERDADE: Crianças, chegamos na última lição da série sobre os ensino de Jesus no sermão do
monte. E essa leitura de Mateus cap. 7. 21-27, nos mostra tipos de pessoas que não agradam a Deus. Sabem
quem são elas? São pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e não fazem a vontade do
Senhor, essas pessoas o Senhor diz que não as conhece.  Ninguém vai entrar no céu porque é boazinha ou
porque faz boas obras. Vamos ver o que nos diz a Bíblia em Efésios 2. 8-9: “Porque pela graça sois salvos, por
meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie”. Viram? A
nossa salvação é pela graça de Deus, precisamos ter fé, crer e confessar a Jesus como nosso único Salvador,
devemos praticar o bem porque somos filhos de Deus e não apenas para tentar entrar no céu. Todas as pessoas
que são de Jesus, Ele as conhece, você sabia? Está escrito no evangelho de João 10.14 “Eu sou o bom pastor;
conheço as minhas ovelhas; e elas me conhecem”. Então se Jesus conhece as suas ovelhas, ele não vai nos
expulsar  do Seu Reino.  Por  isso,  crianças,  é  um perigo confessar  a  Jesus como Senhor só em palavras,  é
necessário sermos obedientes e fazermos a vontade de Deus. As duas coisas tem de estar juntas, confessar
Jesus como Senhor e fazermos a Sua vontade com boas obras sinceras que mostre nossa obediência a Ele. É
possível uma criança apenas confessar a Jesus como Senhor e não praticar Sua Palavra? Sim, é possível. Por
isso que Jesus contou a parábola dos dois homens que construíram suas casas em lugares diferentes, vamos
observar como elas foram construídas. Um dos homens, chamado prudente, para construir sua casa, ele cavou,
abriu  bem  fundo  para  colocar  os  alicerces  sobre  a  rocha.  O  outro  homem,  chamado  insensato,  resolveu
construir sua casa, mas não cavou fundo, ele construiu sua casa sobre a areia, era mais fácil. Então, um dia veio
uma chuva forte, vento, e as águas subiram e veio a enchente. A casa do homem que construiu sobre a areia não
resistiu e foi destruída, desabou. Já a casa do homem que construiu na rocha, que tinha um alicerce fundo,
quando veio o vento, a chuva, a enchente, ela não foi abalada, ficou firme e não foi destruída. 

A  VERDADE  É  PARA  VOCÊ  TAMBÉM:  Crianças,  aqui  está  a  diferença  de  uma  pessoa  que  tem
compromisso com Cristo. Quando só ouvimos as palavras de Jesus e não praticamos com sinceridade, ele nos
compara com o homem que construiu sua casa sobre a areia, que não tem firmeza. Não adianta só irmos à
igreja  participarmos  dos  cultos,  da  escola  dominical,  do  IDE  e  depois  nos  esquecermos  de  tudo  que  foi
ensinado. Agora se ouvirmos as palavras de Jesus e fizermos o que Ele nos diz, Ele nos compara com o homem
que construiu sua casa sobre a rocha, nada vai nos destruir, porque estamos firmados na Rocha que é Cristo.
Quando vier alguma dificuldade, não podemos perder a fé e deixar de crer em Deus, mas devemos permanecer
crendo e confiando que Ele vai nos ajudar a vencer. O salmista Davi chama o Senhor de sua Rocha SL. 18.2.
Para sermos salvos precisamos estar firmados na Rocha que é Jesus e sempre praticarmos sua palavra em
obediência, se assim fizermos mostramos que temos um compromisso verdadeiro com Jesus. E no grande dia
quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele nos dirá: “...vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o
reino que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mt. 25.34). Você tem essa esperança?
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ATIVIDADES

1. Complete as frases corretamente:
a) Devemos aprender a praticar a _______________ de Deus.
b) O homem que edificou sua casa sobre a rocha é chamado de ________________.
c) A nossa salvação é por meio da ______ e não pelas ______________ (Efésios 2.8-9).
d) Jesus é o bom ____________ e conhece as suas _______________.
e) O homem que construiu sua casa sobre areia é chamado de _________________.
f) O salmista Davi chama o Senhor de sua _______________.

2. Pinte os tijolos que demonstre atitudes de quem pratica a palavra de Deus.

3. Pinte a cena abaixo bem bonita.                                                   
 (Fonte da imagem: https://blogtiale.blogspot.com/2011/12/onde-esta-sua-casa-casa-na-rocha.html  )  
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