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 “Dúvidas sobre o casamento”

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Objetivo: Mostrar quais sentimentos deve ser desenvolvido em nosso cora-
ção para torná-lo puro. Material: Caixa de coração figura em forma de coração (imprimir em papel A4), cola
bastão, papel cartão vermelho, tesoura e fita crepe. O Professor deverá recortar, previamente, todas as figuras e
colocar dentro da caixa de coração. Depois deverá explicar aos alunos que aquela caixa representa o coração de
alguém. Dentro dele há sentimentos bons e ruins. Portanto, para que Ele se torne puro, será necessário que al -
guns desses sentimentos permaneçam e outros sejam retirados. Logo em seguida, cada aluno deverá retirar,
com os olhos fechados, uma figura da caixa, e o professor deverá perguntar se aquele sentimento deverá perma-
necer ou deverá ser retirado do coração. Para finalizar, os sentimentos bons que permanecerão na caixa deve-
rão ser colados dentro de outro coração, ''CORAÇÃO PURO'', (feito de papel cartão) e os sentimentos ruins de-
verão ser jogados no lixo.  Sentimentos bons: Amor- Bondade- Esforço- Perdão-Obediência- Caridade- Fé-
Humildade- Paciência-. Sentimentos ruins: Preguiça - Ódio- Desrespeito- Mentira- Vaidade- Egoísmo- Mal-
dade- Inveja- Gula. Explique: A Igreja do Senhor tem que ter o Coração Puro, limpo, pois o Espírito Santo só
habita em templo limpo. (1 Co 3:16,17)

LOUVOR: Jessyca Kids (medley) Fé mais fé... Essa alegria não vai mais sair... O fogo cai, o fogo cai o crente
salvo  sabe  para  onde  vai...  O  homem  que  andou  na  Galileia,  chama-se  Jesus  de  Nazaré...
https://www.youtube.com/watch?v=HmvCUHTNsgc

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Figura de casamento,  figura de casal  separado triste,  figura de
família feliz, figura de um jovem orando buscando Santificação.

FALANDO  A  VERDADE:  Olá  crianças,  ainda  estamos  aprendendo  sobre  as  Cartas  de  Paulo.  Hoje
abordaremos um assunto que ainda causava muitas discussões nas igrejas daquele tempo, pois muitos achavam
difícil obedecer às doutrinas, e ainda cada um queria estabelecer a sua forma de pensar. Um dos pontos que
Paulo esclareceu à igreja de Corinto foi a questão do Casamento. Crianças sabemos que um Casamento ele é
constituído por Deus, temos a benção do Senhor quando casamos com a pessoa amada. Porém crianças, muitas
pessoas  estavam vendo o casamento de uma forma errada,  e  Paulo vai  nos ensinar  isso (1º  CO 7).  Paulo
orientou a igreja que tanto o homem como a mulher não podem andar por caminhos errados, temos que chegar
puros  ao  casamento.  O  homem  deve  casar  apenas  com  uma  mulher,  não  é  permitido  ter  várias  esposas
(1 Co 7:2). Devemos sempre lembrar na Palavra de Deus lá em Gênesis que Deus criou o Homem e a Mulher, o
Primeiro Casal Perfeito. Deus se agrada quando obedecemos às suas ordens, e essa é uma delas. Paulo deixou
bem claro, Casamento do mesmo sexo, ou seja, homem casar com homem ou mulher casar-se com mulher, não
pode acontecer, jamais! Isso é abominação diante de Deus!  Perguntaram a Paulo também se o casal podia
separar-se, ele respondeu que não é bom que haja a separação, pois nosso Deus fica triste quando isso acontece
(1 CO 7: 10; 11). Quantas lições Paulo nos ensina não é mesmo crianças? Casamento é dádiva do Senhor, é um
presente de Deus, e por isso as pessoas precisam ter sabedoria, amor e respeito para viver juntos. Por exemplo,
quando a pessoa é crente e o outro cônjuge não, Paulo disse que um santifica o outro, quer dizer, que aquele
que é crente será benção na vida dos que não são crentes na sua família, até mesmo dos filhos (1 CO 7:14). Não
pode virar as costas ao cônjuge se ele não conhece a Cristo. A família é sagrada crianças, um dia cada um de
vocês irão crescer e formar uma família, e deve ser somente através do casamento. Paulo nos ensina muito no
livro de Coríntios. Paulo alertou aqueles que eram solteiros para que se mantivessem puros, procurassem se
santificar, servir ao Senhor com toda dedicação. Deve-se também ter cuidado com o que fala, pensa, vê e ouve.
Muitas coisas que fazemos podem trazer escândalos a outras pessoas e disso o nosso Deus não se agrada.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Crianças,  a Santidade é única em nossas vidas, Por isso tudo
aquilo que nos afasta de Deus temos que renunciar, daqui uns tempos todos vocês irão crescer, e temos que
aprender agora, que o Casamento é um presente de Deus a nós, infelizmente a mídia tem nos bombardeado
com notícias mentirosas, novelas que nos ensinam coisas erradas, traições, enganar o nosso companheiro, e
disso Deus não se agrada. Você pode mudar isso! O que você tem feito pra agradar ao Senhor? O que você tem
feito no dia a dia pra não escandalizar a Palavra de Deus? Em Salmos 119.11 diz que temos que Esconder
(guardar) a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra nosso Senhor. (Se tiver crianças não
crente faça o apelo e ore por elas).
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ATIVIDADES

1º) Paulo nos ensinou em sua carta sobre o Casamento, um ato ordenado por 
Deus e que ele abençoa muito, desenhe abaixo um noivo e a noiva bem bonitos 
para um Casamento.

2º) Decifre o código para descobrir qual é o versículo.

RESPOSTA: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


