
CULTO 9 – SALMOS QUE ENSINAM A DECISÃO CERTA
03 março de 2019

OBJETIVO
A criança entenderá que a Bíblia ensina a tomar a decisão certa.

BASE BÍBLICA
Gênesis 4.1-1 6; Salmo 1; 1 1 2.1-4

VERSÍCULO 
“Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti” - Salmo 119.11

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
O Salmo 1 é um lindo poema, que é a introdução do Livro de Salmos. Ele nos põe

diante do desafio da mais importante escolha da nossa vida. Trata da felicidade de
uma vida inteiramente entregue a Deus e da completa destruição que aguarda aquele
que volta suas costas para o Eterno.  O escritor  retrata dois  tipos de homens.  Um
deles, o justo (v.1-3), cuja palavra de Deus é sua regra de fé e prática, tem em sua
vida a vitalidade, como a de uma árvore; a estabilidade, sendo firmemente plantada;
a produtividade, simbolizada pelo fruto da árvore; a prosperidade, em todos os seus
atos. Já o outro, o ímpio (v.4-6) é o oposto, sendo comparado com a palha que o vento
dispersa.  Está  perdido,  sem  esperança,  morto  nos  seus  pecados,  e  finalmente
destruído  por  não  ter  comunhão  com  Deus.  Existem  apenas  dois  caminhos  com
destinos  diferentes,  a  nossa  decisão  a  respeito  de  Cristo  e  Sua  Palavra  é  que
determina o nosso futuro nesta vida e na eternidade.

MENSAGEM (Salmo 1; Gênesis 4.1-16)
A DECISÃO CERTA
Vocês têm irmãos? [Dirigente converse um pouco sobre as famílias das crianças.]
Como é gostoso ter irmão ou irmã para brincar conosco.
Caim e Abel
Adão e Eva tinham dois filhos, chamados Caim e Abel. Eles ensinaram seus filhos
desde pequeninos sobre o amor de Deus e como viver para agradar a Ele. Ensinaram
também a tomar as decisões certas na vida. Depois que Caim e Abel já eram grandes,
certo dia, foram dar uma oferta ao Senhor. Abel fez exatamente do jeito que Deus
queria:  ofereceu  o  melhor  carneirinho.  Mas  Caim  resolveu  fazer  da  sua  própria
maneira: pegou alguns produtos da terra e ofereceu. O Senhor não gostou da atitude
de Caim. Quando Caim percebeu isso, ficou muito zangado. Em vez de pedir perdão a
Deus,  Caim  ficou  com  mais  e  mais  raiva  e  também  com  ciúmes  de  seu  irmão.
Passados alguns dias, Caim convidou Abel para passearem no campo, e sabem o que
ele fez ali? Matou seu irmão! Que coisa horrível. Deus ficou muito triste com o que
Caim fez! Adão e Eva, quando souberam, ficaram muito tristes.
Dois tipos de pessoas
O  Salmo  primeiro  nos  ensina  a  respeito  de  dois  tipos  de  pessoas  (homens  ou
mulheres, meninos ou meninas) - uma faz as coisas que agradam a Deus e a outra faz
as coisas do jeito que bem entende, sem se importar se agrada ou não a Deus. A
primeira pessoa gosta de ler a palavra de Deus e tenta obedecer, tomando decisões
que vão agradar a Deus. Ela escolhe bem seus amigos. A Bíblia diz que essa pessoa
é como uma árvore bem forte e bonita, que produz muito fruto. [Mostre a maquete com
a árvore verde com frutos.]
Você agrada a Deus sempre ou faz as coisas do jeito que bem entende? Leia sempre
a palavra de Deus, obedeça para que saiba escolher as decisões certas.



A segunda pessoa de quem esse salmo nos diz é bem diferente – vive sua vida como
quer, sem pensar em Deus e escolhe amigos que também não pensam em Deus e
não creem na Palavra. A Bíblia diz que essa pessoa é como a palha (ou folhas secas),
que o vento espalha e leva para qualquer lugar. [Assopre as folhas secas.]
Você acha que Abel se parece com a primeira pessoa, como uma árvore forte, ou
como a segunda pessoa, que era como a palha ou folha seca no chão? [Dirigente,
deixe as crianças explicarem a escolha.]
E Caim se parece com a primeira ou com a segunda pessoa? Por quê? [Dirigente,
deixe as crianças explicarem a razão da resposta.]

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
E você, não liga para a palavra de Deus e faz as coisas do seu jeito? Você é como
Caim também, como pessoas que fazem coisas erradas e se parecem com a palha
seca? Ou você gosta de ouvir as histórias da Bíblia e obedecer a ela? Você agrada a
Deus como Abel e como a pessoa que se parece com uma árvore forte, bonita e cheia
de frutas?
Deus fica muito alegre quando fazemos as coisas que estão escritas na Bíblia,  por
exemplo:  obedecer  ao  papai  e  à  mamãe,  não  brigar  com o  irmão,  emprestar  um
brinquedo a um amiguinho, etc. Fazendo assim, tomamos a decisão certa! A decisão
que Deus quer!

CÉLULA
Reflexão e aplicação: Converse com as crianças e diga que Deus fica muito alegre
quando fazemos as coisas que estão escritas na Bíblia,  por exemplo: obedecer ao
papai e à mamãe, não brigar com o irmão, emprestar um brinquedo a um amiguinho,
etc. Fazendo assim, tomamos a decisão certa! A decisão que Deus quer!
Enfatizar que a Bíblia ensina a tomar a decisão certa.
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
Na cena abaixo, as crianças vão circular as duas crianças que estão agindo de acordo
com os ensinamentos de Deus e depois, 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
Material: Um pano para vendar as crianças, papel e lápis para desenhar.
Desenvolvimento: No primeiro momento será colocado uma venda individualmente
nos olhos da criança e depois posicionar ela diante de uma folha de papel e alguns
lápis de cor. Então, você lança um desafio. Tipo “quero ver você desenhar uma casa
sem olhar”. No segundo momento a criança irá desenhar sem a venda. Agora mostre
para as crianças como ficou cada desenho. Peça que elas reparem na diferença entre
eles, diga, que com os olhos vendados o desenho nem parece uma casa, não ficou
bom, já a outro desenho, olha como ficou bonito. Esse sim parece com uma casa.
Quando fazemos as coisas do nosso jeito sem seguir aquilo que agrada a Deus, é
como estar com os olhos vendados as coisas saem errado, mas quando a gente faz
aquilo  que  agrada  a  Deus,  que  diz  na  Bíblia  as  coisas  saem  da  forma  correta.
Converse com as crianças e diga que  Deus fica muito alegre quando fazemos as
coisas que estão escritas na Bíblia, por exemplo: obedecer ao papai e à mamãe, não
brigar com o irmão, emprestar um brinquedo a um amiguinho, etc. Fazendo assim,
tomamos a decisão certa! A decisão que Deus quer!


