
CULTO 5 – RESISTINDO AO PECADO E AO INIMIGO
 04 novembro de 2018

OBJETIVO
As crianças  sentirão  desejo  de  dizer  “não”  ao  pecado  e  ao  inimigo,  e  “sim”  para
JESUS e para a palavra de Deus.

BASE BÍBLICA
Salmo 54.4; Mateus 4.1-11; 1Pedro 5.8-9

VERSÍCULO 
“… o Senhor é quem me sustenta a vida” Salmo 54.4

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
Desde a sua queda, que foi provocada pelo desejo de ser igual a Deus (Is 14.12-15),
Satanás tem estado aqui na terra (Jó 1.7) com a finalidade de seduzir as pessoas para
que sejam autossuficientes, donas do próprio nariz. Infelizmente, ele tem conseguido
derrotar a muitas.
Nossas  crianças  também  têm  sido  alvos  de  Satanás.  Se  conquistá-las,  ele  terá
oportunidade de inserir um amontoado de “lixo” na mente delas, que irá influenciá-la
durante toda a vida. Satanás tem se valido do conteúdo dos programas de TV (desde
o consumismo às mais baixas  formas de pornografia),  de desenhos animados,  de
histórias em quadrinhos,  isso sem se falar  no conteúdo das letras das músicas  e
formas de danças apresentadas por diversos grupos. É lastimável  constatar que a
igreja tem se omitido em orientar os pais, que têm deixado seus filhos assistirem e
participarem de tudo isso. Nós precisamo alertá-los de que não podem se conformam
com este século (Rm 12.2).
Querido dirigente, temos de nos valer da Palavra para encontrar forças para resistir às
investidas de Satanás e proporcionar às nossas crianças condições para que cresçam
de  maneira  sadia  diante  do  Senhor;  e  também  possa  enfrentar  o  inimigo  e  ser
vitoriosas.
Nestes  últimos  tempos,  “…importa  que  nos  apeguemos,  com  mais  firmeza,  às
verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos” (Hb 2.1).

MENSAGEM (Mateus 4.1-11)
Certa vez, JESUS foi para o deserto orar, e ficou lá durante 40 dias sem comer nada.
Crianças, dá para imaginar a fome que JESUS estava sentindo? Sim, era muito tempo
sem comer… Mas Ele quis ficar naquele lugar só para orar. Sabem, alguém apareceu
por lá. Quem será? (Deixe que as crianças deem sugestões.)
O inimigo de Deus, Satanás, que é nosso inimigo também, foi onde JESUS estava,
fazendo de conta que se importava com JESUS, e disse-lhe: Se você é o Filho de
Deus, mande que estas pedras (mostre as pedras) virem pães (mostre os pães).
Satanás queria que JESUS lhe obedecesse. O que vocês acham que JESUS fez?
Será que Ele obedeceu ou não? JESUS usou a palavra de Deus, a BÍBLIA. (Dirigente,
leia com bastante ênfase Mateus 4.4 – explique que “está escrito” significa que está na
BÍBLIA.) JESUS se lembrou do que havia aprendido quando era criança. Ele não usou
o braço nem armas para lutar, mas usou a cabeça, Ele usou o que estava guardado lá
dentro de Sua cabeça, na sua memória. (Dirigente, aponte para a cabeça ao referir-se
à memória.)
Mas o inimigo não desistiu. Ele continuou provocando e levou JESUS para o templo
(igreja daquela época). Lá, bem em cima, do lado de fora, o inimigo disse: Se você é o
Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: “Deus mandará
que os anjos dele cuidem de você…” (Sl 91.11 – NTLH).



Viram só,  crianças!  Satanás  usou  a  BÍBLIA  para  tentar  JESUS.  Satanás  também
conhece a BÍBLIA, mas nunca usa de maneira correta as palavras que estão escritas
nela.  Satanás quer confundir  as pessoas,  usando de maneira errada a palavra de
Deus. Será que ele conseguiu fazer isso com JESUS? Não, a resposta de JESUS foi
direta: (Dirigente, leia em sua BÍBLIA Mateus 4.7.) Ele respondeu falando um versículo
bíblico.
E agora, será que o inimigo vai desistir? Mais uma vez o inimigo não desistiu. Ele
levou JESUS para um monte bem alto. Lá, mostrou coisas bonitas e disse: “Eu lhe
darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar” (Mt 4.9 – NTLH) Crianças, esta foi a
coisa mas terrível: Satanás queria que JESUS, o filho de Deus, o adorasse. Essa não!
JESUS  mandou  Satanás  embora  e  disse:  “Vá  embora,  Satanás!  As  Escrituras
Sagradas afirmam: ‘Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele’”  (Mt 4.10 –
NTLH).
Satanás foi embora, e aos anjos vieram cuidar de JESUS. Que bom!

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Viram só, crianças, JESUS nos ensinou como podemos dizer “não” às coisas que o
inimigo quer que a gente faça para pecar ou desagradar a Deus!
Hoje, Satanás usa muitas coisas para nos enganar. Por exemplo: desenhos que levam
a  gente  a  ficar  teimoso,  desobediente,  egoísta…  Outros  desenhos  nos  deixam
violentos, por exemplo: para conseguir o que “eu quero”, uso minha força e bato nos
outros.  JESUS  nos  ensinou  a  dizer  “NÃO”  ao  inimigo,  às  coisas  erradas,  que
desagradam ao Senhor, e a dizer “SIM” a JESUS, obedecendo à palavra de Deus.
Vamos fazer isso durante a semana!
Que tal deixar um pouco a TV e pedir que a mamãe, vovó, ou quem cuida de você
conte ou leia algumas histórias da BÍBLIA?

MÚSICAS RECOMENDADAS
1) TOC TOC TOC
2) A BÍBLIA é a Palavra de Deus
3)Leia a Bíblia e faça oração
4) Sugestão das crianças ou do ministro do louvor
Nesse momento também será feito a apresentação dos visitantes.

CÉLULA
Nesta sala haverá uma dinâmica importante para ajudar as crianças a terem uma
melhor compreensão sobre o assunto tratado em sala.
Dinâmica: TESOURO ESCONDIDO
Objetivo: Incentivar  a  leitura  bíblica  e  a  observância  da  Palavra  de  Deus,  como
parâmetro para resistir as tentações.
Material:
01 Bíblia pequena
01 caixa em forma de coração.
Obs. A Bíblia deve caber dentro da caixa em forma de coração
Procedimento: 1 – Antes da aula: Coloquem a bíblia dentro da caixa,  deixando a
tampa bem fechada.
2 – Durante a aula:  Falem que dentro da caixa há um objeto  e vamos ver  quem
descobre? Passem a caixa para cada criança, para que descubram o que há dentro;
orientem que podem balançar a caixa, mas não podem abri-la. 
Se alguém descobrir, abram a caixa, mostrem a bíblia e leiam Salmo 119:11: “Escondi
a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”.
Peçam para que os alunos repitam este versículo.
Se não  descobrirem o conteúdo  da  caixa,  façam o mesmo procedimento  do  item
anterior.



Reflexão e aplicação: Falem sobre a importância da leitura bíblica e da obediência a
Palavra de Deus,  para resistir  às tentações, pois  elas aparecerão,  mas quem está
firmado na Palavra não cai nas tentações do inimigo. 
Comunhão:  Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração  ou de
agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles.
Encorajar as crianças também, a orarem umas pelas outras.

FAZENDO A ARTE
As crianças vão colorir o desenho.  É importante o líder da sala explicar para as
crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.

VIVENDO O DESAFIO
Nesta sala será feito um jogo. Haverá um dado gigante, onde uma criança por vez irá
jogar.  Cada  número  do  dado  será  representado  por  uma  cor,  cada  cor  terá  um
saquinho pra representar,  dentro dos saquinhos terá ações, frases e atitudes tanto
falando do pecado como falando do perdão, onde levará as crianças a refletir se é um
pecado, um perdão o que está escrito no papel, ou também se é uma atitude boa ou
ruim.
Enfatizar para as crianças sobre a importância de conhecermos a Palavra de Deus e
guardá-la em nosso coração, muitas vezes seremos tentados, mas podemos vencer
assim como Jesus venceu o inimigo usando a Palavra de Deus. Quando alguém fala
algo de ruim podemos usar as Palavras da Bíblia para combater. E assim não fazer
coisas  que  não  agradam a  Deus.  Mas para  isso  precisamos  prestar  atenção  nas
mensagens dos cultos que ouvimos aqui na igreja, na leitura da Bíblia para ela ficar
guardada em nossos corações. Assim sentiremos o desejo de dizer “não” ao pecado e
ao inimigo, e “sim” para JESUS e para a Palavra de Deus.
Textos que estarão dentro dos saquinhos:
1 –  Joãozinho  não  queria  acordar  cedo  para  ir  para  a  Escola,  sua  mãe já  tinha
chamado três vezes para levantar, mas Joãozinho insistia em continuar dormindo. Sua
mãe lhe perguntou: 
-João porque você não quer levantar? 
João responde:
-Mãe eu tô com preguiça de ir pra escola! 
Pecado – Preguiça

2 -   “O Senhor perdoa todos os nossos pecados…” (Salmos 103.3a).  Quando nos
arrependemos dos nossos pecados JESUS nos perdoa.
Perdão – Deus nos perdoa
 



3 – Maria orava todos os dias para Deus para que ela soubesse quando ela fizesse
algo errado. Orar e se arrepender das coisas erradas que fazemos é muito importante
para recebermos o perdão. Jesus morreu numa cruz por nós, para nos salvar e limpar
o nosso coração do pecado.
Perdão – Oração é confissão dos pecados

4 – Gabi estava na escola e sua amiguinha Ju estava com fome e pediu um pouco do
lanche da Gabi e ela disse: 
 – Não senão vai acabar. 
Pecado – Egoísmo/Ganancia

5 – Ana só brigava por qualquer motivo com os amiguinhos da escola.
Pecado – Brigas

6  – Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes
pequeninos se perca. (Mateus 18:14).  Jesus preparou um lugar no céu para todos
aquele que o aceitam como seu Salvador e se arrependem do pecado.
Perdão – Jesus alerta sobre o perigo do pecado

7– Arthur chegou em casa e entregou a sua mãe uma flor e disse que a ama!
Perdão – criança amorosa

8 – A mãe da Isabela lhe pediu para ajudar a organizar a casa e Isabela queria brincar,
mas ela pensou minha mãe deve estar cansada, eu vou ajudar ela agora e depois eu
vou brincar. 
Perdão – criança solidária

9 – Na escola Lucas estava jogando bola e Marcos o empurrou para ele cair e poder
pegar a bola, depois Lucas levantou e chutou Marcos. 
Pecado – violência, aproveitar aqui para colocar que as duas crianças agiram de
forma errada.

9– Na festa de aniversário de Alexandre, Juca xingou um amiguinho que ficou muito
triste, Juca então pediu desculpas, mas depois Juca bateu em outro amiguinho. 
Pecado – atentar para não repetir quando alguém faz alguma coisa
que é pecado

11– Desejo de agradar a Deus, como por exemplo: fazer o bem para nossos pais,
amigos.
Perdão – agradar a Deus

12– Mariana falava para suas amigas que a sua amiga Juliana é gordinha e feia. 
Pecado – falar mal das pessoas

13 – O papai perguntou para seu filho se ele fez a lição de casa, o filho disse que fez,
no dia seguinte a professora mandou bilhete na agenda dizendo que o filho não tem
feito a lição de casa.
Pecado – mentir



14–  Os  pais  da  Amanda  lhe  pediram  para  ajudar  a  irmã  Letícia  organizar  os
brinquedos, mas a Amanda não ajudou a irmã. 
Pecado – desobediência

15– Duas irmãs brigavam por causa de um doce e uma delas comeu tudo sem dividir. 
Pecado – violência e egoísmo

16 – Tinha um menino que tudo o que seus amiguinhos tinham ele queria também,
seus pais nem sempre podiam comprar tudo o que ele queria, então ele chorava muito
porque ele queria o brinquedo igual do seu amigo. 
Pecado – inveja

17 – Para chegar ao perdão de Deus precisamos reconhecer primeiro nosso erro, nos
arrependermos  do  que  fizemos  e  confessarmos  por  meio  da  oração  os  nossos
pecados a Deus pedindo seu perdão.
Perdão – Passo a passo do pedido de perdão a Deus 
 
18– Tinha um menino que ajudava seu pai a cuidar das ovelhas, ele tinha que apitar
uma corneta caso visse uma raposa, daí seu pai viria correndo para ajudar a proteger
as ovelhas, porém o menino resolveu apitar a corneta sem aparecer a raposa e seu
pai veio correndo, o menino achou engraçado e fez isso por mais umas três vezes,
sempre rindo do seu pai, na quarta vez que ele fez isso não era mentira realmente
tinha uma raposa no meio das ovelhas, mas o pai dessa vez não foi, pois achava que
era brincadeira  e mentira do menino.  A raposa atacou as ovelhas e o menino foi
correndo chamar seu pai, conseguiram espantar a raposa e o pai ficou muito triste
com a atitude do menino. O menino pediu perdão ao seu pai e disse que nunca mais
irá mentir, pois a mentira magoa as pessoas e causa muito mal. 
Pecado e Perdão – mentira, arrependimento e perdão.

18– Jesus resistiu as tentações. Ser tentado não é pecado, pecado é: quando a gente
aceita  as  coisas  erradas.  Se  tivermos  a  Palavra  de  Deus  guardada  em  nossos
corações, podemos usar ela como uma espada, assim como Jesus fez. Assim não
vamos pecar contar Deus.
Perdão – Palavra de Deus nossa proteção contra o pecado

20 – Um amiguinho quer brincar de luta, isso não é legal e pode machucar. Não faça!
Use a Palavra: 
“Afaste-se do mal e faça o bem… 1Pe 3:11a É algo de ruim, vai embora, saia de perto
e faça algo de bom. 
Pecado – violência

21 –  Quando alguém precisar de nossa ajuda, e vir um amiguinho e dizer que não
precisa pois esta pessoa é diferente. diga-lhe: “Ame o seu próximo como a ti mesmo” 
Perdão – amor



22 – Está lá na escola um amiguinho sozinho e triste, ninguém fala com ele, não tem
amigos. Você pode ir até ele e falar de Jesus que é o nosso amigo e que você é feliz
com Jesus, por isso tem tantas coisas boas. 
Perdão – compaixão

23 -  “Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas.” Marcos
16:15.
Todos os lugares podemos falar de Jesus e do quanto Ele quer que estejamos ao seu
lado.
Perdão – evangelizar

24 – O Luizinho estava fazendo sua tarefa em sala de aula, mas o Pedro pegou seu
lápis e não quis devolver, Luizinho ficou triste, Pedro gostou do lápis e queria para ele,
mas a professora explicou que não podemos pegar aquilo que não é nosso. 
Pecado – roubar
 
25 – Pedrinho gritava com os pais dele.
Pecado – Não tem respeito com os pais
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