
Vencendo as tentações

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti.” 

Salmos 119.11

REFERÊNCIA BÍBLICA
João 15: 7 a 11

OBJETIVO
Que  a  criança  aprenda  que  se  cedermos  ao  pecado  isso  sempre  causará  dor  e
sofrimento. Obedecer é sempre a melhor saída ainda que pareça difícil.

QUEBRA-GELO
Vamos estabelecer um diálogo, pergunte as crianças se elas já comeram algo que a
mamãe disse que não poderiam comer ou se já fizeram algo que sabia que não
podiam. Então pergunte as consequências. Mostre a elas que a desobediência
sempre trará consequências terríveis e que a obediência traz a benção. 

USANDO A CRIATIVIDADE

Sugestões de louvores
Eu sou amigo de Deus e inimigo do mal – Diante do trono 

Soldadinhos do Senhor - Danielle Rizzutti
Lindo és – Tempo de Semear

“ Como está de resistência!? ”
Você vai precisar de:  Uma sacola de papel; Uma caixa reforçada de papel (tipo caixa de leite
ou suco); Uma jarra cheia d’água; Uma vasilha para evitar encharcar tudo
Como fazer:   Ponha numa mesa, diante da turma, os materiais de que vai precisar: a sacola
de papel, a caixa de papel, a jarra d’água e a vasilha para quando você for encher a sacola,
utilizar embaixo para evitar molhar a mesa.
Apresente a eles a sacola de papel, fale de que é feita e sobre seu grau de resistência, faça a
mesma coisa  com a  caixa  de  leite,  diga  que tanto  a  sacola  quanto  a  caixa  são  do mesmo
material, ou seja, papel, mas o grau de revestimento e resistência de cada uma delas é diferente.
Peça um voluntário para segurar a sacola de papel enquanto você pega a jarra com água e
enche a sacola d’água, à medida que for enchendo d’água interaja com eles, indagando até que
ponto aquela sacola suportará a pressão ... (use a vasilha embaixo da sacola enquanto enche de
água, assim, se romper, não molha a mesa e tudo ao redor )…
Após encher um pouco a sacola de papel pergunte até quando ela vai suportar, ressalte que a
sacola está toda encharcada e visivelmente fragilizada a ponto de romper de vez a qualquer
momento...
Depois, faça o mesmo procedimento com a caixa de leite/suco e compare a reação de ambas em
relação à água, são do mesmo material, mas com resistências diferentes! Por quê?! 
Dê oportunidade para eles falarem.
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Deus criou o mundo e todas as coisas.
“No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1:1).

Há muito tempo atrás, Deus criou o mundo e tudo o que
existe nele. Deus criou o céu, a terra, o mar, as plantas, os animais e o homem.

 - Alguém sabe me dizer o nome do primeiro homem?
 - E da primeira mulher? 
 - Muito bem! Se chamavam Adão e Eva.
- Adão e Eva viviam felizes num lindo jardim, o jardim do Éden. 
E um dia Adão passeava nesse jardim que era muito bonito. Na grama floresciam as

flores. Nas árvores havia pássaros cantando. Frutas gostosas pendiam sobre sua cabeça:
uvas, maças e muitas outras.

Havia também animais de toda espécie. E todos os animais eram mansos e pacíficos.
Não havia entre eles nenhum animal feroz. Como era bom estar neste belo jardim!

- Sabe quem mais estava lá? Deus, o Senhor.
Adão tinha de cuidar do belo jardim. Também podia comer de todas aquelas frutas

boas, quanto quisesse. Mas havia uma árvore da qual Adão não devia comer. Esta árvore
estava no centro do jardim e chamava-se: "Arvore da Ciência do Bem e do Mal." Deus
tinha dito: "De toda árvore do jardim comerás, só desta uma não comerás. Porque se dela
comeres, certamente morrerás."

Adão obedeceu às palavras do Senhor. Sempre se desviava daquela árvore. Pois não
queria magoar a Deus. Um dia, Deus trouxe todos os animais a Adão, para que ele desse
um  nome  a  cada  um.  Todos  os  animais  vinham  em  pares.  Cada  qual  tinha  sua
companheira. E Adão estava só. Mas Deus percebeu bem o que Adão estava pensando.
Deus tinha cuidado dele, e assim Adão nem precisava dizer o seu desejo.

E Deus Senhor disse: "Não é bom que o homem esteja só. "Então fez com que Adão
caísse num sono profundo. Quando Adão acordou, estava uma mulher a seu lado. Esta
Deus lhe havia dado. Era a Eva. 

Como Adão estava alegre! Pois agora já não estava mais sozinho. Levou Eva consigo
para o belo jardim. Mostrou-lhe tudo. Indicou-lhe também aquela árvore, da qual não
deviam comer.

Como  eram  alegres  e  felizes!  Nunca  sentiam  dor.  Nunca  ficavam  doentes.  Não
precisavam ter medo nem ficar tristes. Pois viviam bem perto de Deus. Deus era seu Pai,
e eles, Seus filhos .Tão felizes como eles eram, nunca mais nenhum homem na terra o foi.

Mas certo dia, tudo ficou muito diferente. E isto por culpa deles mesmos!
Eva  passeava  pelo  jardim.  Nisto  ela  chegou  perto  da  árvore,  cujos  frutos  eram

proibidos.  Então,  de repente,  ela  ouviu alguém falar.  Quem seria? Não era Adão.  E
também não era Deus.

Eva  parou,  curiosa.  Então  viu  uma  cobra  que  olhou  para  Eva  com  seus  olhos
cintilantes e falou: "Escuta, é verdade que vocês não devem comer de árvore nenhuma?
Deus disse isso? "Eva respondeu: Que nada, nós podemos comer de todas as árvores,
menos desta aqui. Pois então teremos que morrer. Foi isto que Deus disse."

Então a cobra olhou, maliciosa, e cochichou: "Ora, vocês não vão morrer, não! Deus
certamente o diz,  mas não é verdade.  Pelo contrário, vocês ficarão ainda muito mais
felizes. Vocês ficarão iguais a Deus, tão sábios e poderosos. Pode acreditar. Eu sei melhor
que o Senhor. Podem comer sossegados desta árvore. Isso não faz mal."Eva olhou para as
frutas. Pareciam tão lindas! Então ela o fez.  Apanhou uma fruta da árvore e comeu.
Depois deu um pedaço a Adão, e também ele comeu da fruta. Deus havia proibido tanto, e
assim mesmo o fizeram. Isto foi um grande pecado. Mas, no mesmo instante, Adão e Eva
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sabiam que a cobra havia mentido. Logo o sentiram.
De repente não mais se sentiam felizes. Ficaram tristes e com medo, e também com

muita  vergonha,  pois  só  agora  notaram que  estavam nus.  Até  então,  nunca  haviam
reparado nisso. Mas agora o viam. Apanharam folhas grandes e delas fizeram aventais.
Então ouviram a voz de Deus que antes sempre os fazia tão alegres.

Mas agora a voz os faziam ficar com medo. Fugiram. Esconderam-se de Deus, no meio
dos arbustos. Desejavam não ser achados por Ele. Mas Deus os achou! Ele chamou Adão
e disse: "Onde estás? Venha cá!" Bem, agora tinham que sair do esconderijo, pois Deus os
via de qualquer maneira. Tremendo, apareceram. Não se atreviam a olhar para Deus. 

Deus perguntou: "Vocês comeram desta árvore? ” (Imagine como estava o coração do
Senhor).

Adão respondeu: "Sim, Senhor. Mas foi Eva que me deu um pedaço. ” E Eva falou
baixinho: "Sim, Senhor. Mas a cobra disse que eu podia comer da fruta. ” ·Oh! Como Deus
ficou zangado com a cobra! Ou melhor, o inimigo, aquele que tinha usado a cobra. Na
realidade, foi ele quem o fez. Satanás. Ele tinha inveja de Deus e queria estragar Sua
maravilhosa  obra.  E  agora  havia  conseguido  isso.  Pois  porque  Adão  e  Eva  haviam
desobedecido, não mais podiam ficar tão perto de Deus. Agora tiveram que sair do belo
paraíso.

Adão e Eva ignoraram o que Deus falara, não guardaram
em seus corações. Quando não guardamos o que Deus

fala  por  intermédio  da  sua  Palavra,  não  conseguimos
resistir ao nosso inimigo com suas tentações, pecamos contra o Senhor e isso nos

afasta de Deus. Tudo o que o diabo queria era separar o homem do Senhor e causar muito
sofrimento e ele conseguiu isso quando os fez desobedecer ao Senhor. Por isso não ceda à
tentação. Quando não lhe é permitido fazer algo, ou quando a mamãe lhe disser não, ou
quando você estiver pronto a fazer algo que a Palavra condena como mentir, falar mal do
coleguinha, guardar magoa no coração, soltar palavrões e outras coisas, não faça. Lembre-se
que o inimigo quer lhe separar do Senhor e lhe causar sofrimento, então diga não ao inimigo
e o resista, guardando a Palavra do Senhor no seu coração. Seja firme!
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