
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 20 de maio de 2020
SÉRIE: Primeira Carta de Paulo aos Coríntios

“Liberdade cristã”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Antes da reunião, escreva 15 tarefas/prendas em tiras de papel, dobre-as bem e numere-as de
1 a 15. No momento da dinâmica, peça que uma criança de cada vez escolha um número entre 1 e 15, sem repetir. Leia para a
criança  a  tarefa/prenda que ela  terá  que realizar  conforme o  número  escolhido.  Explique que,  assim como aconteceu na
brincadeira, na nossa vida, cada escolha que fazemos tem uma consequência.

LOUVOR: Se não for pra te adorar (https://www.youtube.com/watch?v=ZfUcJs5Ls9s)

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Faça placas usando palitos e círculos de cartolina na cor verde e na cor vermelha.
Entregue uma placa verde e uma vermelha para cada criança. Durante a lição, as crianças deverão usar a placa verde para
sinalizar o que elas entendem como boas escolhas e a placa vermelha para indicar aquelas que são as más escolhas.
(Alternativa  para  videoconferência:  pedir  às crianças para indicarem com o polegar para cima as boas
escolhas e com o polegar para baixo  as más escolhas)

FALANDO A VERDADE: Hoje continuaremos estudando a primeira carta de Paulo aos coríntios. Nela, Paulo ensina aos
irmãos da igreja de Corinto, dentre outras coisas, sobre a liberdade cristã e a importância do nosso testemunho diante das
pessoas. Em 1 Coríntios 6:12, Paulo disse: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me
são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.” Vocês entenderam, crianças? Parece difícil entender o que Paulo
disse, por isso, vamos com calma. Primeiro, vocês precisam saber que Deus nos criou com algo que se chama livre-arbítrio, ou
seja, com liberdade para decidir o que queremos ou não fazer. Ele não nos trata como se fôssemos robôs sem vontade própria.
Ao contrário, Ele nos ama tanto que nos deu liberdade para fazermos nossas escolhas. Acontece que toda escolha tem uma
consequência. As boas escolhas têm boas consequências. E as más escolhas? Elas têm más consequências. Adão e Eva fizeram
uma  má  escolha  quando  estavam  no  jardim  do  Éden.  Alguém  sabe  que  escolha  foi  essa?  Isso  mesmo!  Eles  escolheram
desobedecer a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso teve péssimas consequências: eles
até foram expulsos do jardim do Éden. Para a mulher Deus disse: — Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita
dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão Deus disse o
seguinte: — Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a
terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você.
Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a
terra produza algum alimento; isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar
terra outra vez. Todavia, a Bíblia também nos conta as histórias de várias pessoas que fizeram boas escolhas e tiveram boas
consequências, vocês se lembram de algumas? (Ouça as respostas). Paulo foi uma dessas pessoas. Ele perseguia cristãos, mas
teve um encontro com Jesus e fez uma excelente escolha: converter-se, e, por meio dele, muitas pessoas receberam Jesus em
seus corações e foram salvas. Agora que vocês entenderam isso, vamos ouvir de novo o que Paulo disse em 1 Coríntios 6:12
(Releia o versículo em voz alta). Coisas lícitas são aquelas coisas que podemos fazer, que são permitidas. O que Paulo disse
então  é  que  todas  as  coisas  nos  são  permitidas,  porém  nem  todas  as  coisas  são  boas,  adequadas,  úteis,  proveitosas  ou
necessárias. Por isso, temos que escolher com cuidado as coisas que faremos ou não. E não podemos deixar nenhuma dessas
coisas mandar em nossa vida, nos tornando escravos (ex: vício em drogas, em jogos, em violência; mania de mentir etc), pois
Deus nos criou para sermos livres. E mais, as outras pessoas nos observam e avaliam as nossas escolhas. Quando fazemos boas
escolhas, estamos dando bom testemunho, ou seja, mostrando Deus em nossas vidas através de nossas atitudes. E quando
escolhemos fazer coisas ruins, estamos dando um mau testemunho. Paulo ensinou aos crentes de Corinto que eles deveriam
tomar cuidado com a liberdade que tinham para não fazerem coisas que causariam escândalos (coisas que levariam alguém a se
ofender, se revoltar ou pecar) e afastariam as pessoas da igreja e de Deus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Tudo o que Paulo disse sobre a liberdade cristã vale para as crianças também.
Então, para ver se vocês estão ligados na Palavra, vou falar algumas coisas e vocês sinalizarão se são boas escolhas (placa 
verde ou) ou más escolhas (placa vermelha ou ): 1) Ler a Bíblia; 2) Orar; 3) Brigar com o coleguinha; 4) Assistir filmes  de
terror; 5) Dividir o lanche com o coleguinha; 6)  Mentir;  7)  Colar  na prova;  8)  Dizer palavrão;  9)  Arrumar o  quarto;  10)
Ofertar; 11) Louvar a Deus; 12) Fazer danças sensuais; 13) Zombar do defeito dos outros; 14) Machucar-se de propósito; 15)
Abraçar os pais; 16) Gritar com o professor; 17) Jejuar; 18) Negar ajuda a alguém; 19) Conversar com estranhos na internet; 20)
Falar do amor de Jesus; 21) Jogar jogos violentos; 22) Usar drogas; 23) Ver pessoas nuas; 24) Elogiar o amigo e 25) Invejar o
brinquedo de outra criança. Enfim, nós somos livres. Podemos fazer qualquer uma dessas coisas. Contudo, sabemos que muitas
dessas coisas são pecados e a consequência do pecado é a morte (ficar separado de Deus). No céu não entra pecado, então quem
escolhe viver em pecado está escolhendo viver longe de Deus. Por isso, pense bem antes de agir. Você é livre para escolher, mas
também é responsável por suas escolhas e consequências. Paulo era um exemplo, um modelo para muitas pessoas, porque ele
escolheu fazer o que agradava a Deus e não a sua própria vontade. O seu bom comportamento também pode influenciar pessoas
e aproximá-las de Deus. Porém, o seu mau comportamento pode afastar pessoas de Cristo. Que coisa horrível, não? E mesmo
quando não tem ninguém por perto para ver o que você está fazendo, saiba que Deus está te acompanhando; e o pecado
continua sendo pecado, ainda que outras pessoas não saibam o que você fez. Quem deseja fazer um compromisso com Deus:
dizer NÃO para o pecado e SIM para Jesus? (Ore com as crianças por esse propósito).
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ATIVIDADES: Pinte de verde os quadrados que correspondem às imagens que representam boas
escolhas e de vermelho os quadrados relacionados às imagens que mostram más escolhas. Depois
faça um belo colorido nos desenhos.
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