
CONFIANÇACONFIANÇA

Base bíblica:  Gênesis 39.1-23; 41.38-44; Mateus 6.13; 1Tessalonicenses 5.17 Base bíblica:  Gênesis 39.1-23; 41.38-44; Mateus 6.13; 1Tessalonicenses 5.17 

Objetivo:  A  criança  aprenderá  que  deve  pedir  proteção  a  Deus  e  confiar  noObjetivo:  A  criança  aprenderá  que  deve  pedir  proteção  a  Deus  e  confiar  no

livramento que o Senhor lhe proporciona. livramento que o Senhor lhe proporciona. 

Conhecendo melhor o assunto:  Conhecendo melhor o assunto:  

... e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal..." (Mt 6.13). ... e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal..." (Mt 6.13). 

Estamos, então, chegando ao final da oração do Pai-Nosso, que Jesus deu comoEstamos, então, chegando ao final da oração do Pai-Nosso, que Jesus deu como

exemplo aos discípulos de Sua época, e que é também para Seus discípulos nos dias deexemplo aos discípulos de Sua época, e que é também para Seus discípulos nos dias de

hoje. hoje. 

Os  três  pedidos  feitos  por  Jesus  na  fase  final  da  oração  são  extremamenteOs  três  pedidos  feitos  por  Jesus  na  fase  final  da  oração  são  extremamente

magníficos.  Eles  são  completos,  pois  expressam  de  maneira  geral  as  necessidadesmagníficos.  Eles  são  completos,  pois  expressam  de  maneira  geral  as  necessidades

básicas  do  homem:  básicas  do  homem:  material  (o  alimento  diário)material  (o  alimento  diário),  ,  espiritual  (perdão  dos  pecados)espiritual  (perdão  dos  pecados) e, e,

finalmente, a questão finalmente, a questão moral (livramento do mal)moral (livramento do mal). . 

Jesus  queria  que  os  discípulos  entendessem que  ao  orar  incluindo  esses  trêsJesus  queria  que  os  discípulos  entendessem que  ao  orar  incluindo  esses  três

últimos pedidos demonstrariam total dependência do poder de Deus, confiando-Lhe cadaúltimos pedidos demonstrariam total dependência do poder de Deus, confiando-Lhe cada

área  da  vida  deles.  "Não  nos  deixes  cair  em tentação"  ("tentação"  ou  "teste,  prova,área  da  vida  deles.  "Não  nos  deixes  cair  em tentação"  ("tentação"  ou  "teste,  prova,

provação"). "A tentação, que do ponto de vista do diabo deve derrotar-nos, do ponto deprovação"). "A tentação, que do ponto de vista do diabo deve derrotar-nos, do ponto de

vista de Deus deve fortalecer-nos. vista de Deus deve fortalecer-nos. 

Jesus deixa bem claro que a vitória somente se consegue vigiando e orando (MtJesus deixa bem claro que a vitória somente se consegue vigiando e orando (Mt

26.41; 1Co 10.13). 26.41; 1Co 10.13). "Livra-nos do mal""Livra-nos do mal" ("mal" ou "maligno") esclarece-nos a origem dessa ("mal" ou "maligno") esclarece-nos a origem dessa

prova (teste), procedente do maligno que tem por objetivo destruir-nos. prova (teste), procedente do maligno que tem por objetivo destruir-nos. 

Por isso, é muito importante compreender as palavras de Jesus que nos orienta aPor isso, é muito importante compreender as palavras de Jesus que nos orienta a

rogar a Deus que nos ampare com Sua mão de poder, conduzindo-nos sempre em vitóriarogar a Deus que nos ampare com Sua mão de poder, conduzindo-nos sempre em vitória

quando confrontados com o nosso inimigo. Então, Jesus conclui Sua oração atribuindo aquando confrontados com o nosso inimigo. Então, Jesus conclui Sua oração atribuindo a

Deus toda adoração que Lhe é devida, declarando: "Pois teu é o reino, o poder e a glóriaDeus toda adoração que Lhe é devida, declarando: "Pois teu é o reino, o poder e a glória

para sempre. Amém!". para sempre. Amém!". 

Como bom soldado de Cristo, que você reconheça sua fraqueza, sabendo quãoComo bom soldado de Cristo, que você reconheça sua fraqueza, sabendo quão

facilmente  pode  ceder  às  tentações  do  mundo,  da  carne  e  até  mesmo  do  diabo;facilmente  pode  ceder  às  tentações  do  mundo,  da  carne  e  até  mesmo  do  diabo;

entendendo que momentos difíceis virão, e que Deus não nos poupará das provações, eentendendo que momentos difíceis virão, e que Deus não nos poupará das provações, e

que  Satanás  nos  tentará  a  pecar  contra  Deus.  Mas,  como  Jesus  mesmo  ensinou,que  Satanás  nos  tentará  a  pecar  contra  Deus.  Mas,  como  Jesus  mesmo  ensinou,

devemos orar e pedir a Deus que nos dê o livramento das coisas que nos levam a pecar,devemos orar e pedir a Deus que nos dê o livramento das coisas que nos levam a pecar,

e também que nos dê forças para não cair nas tentações de Satanás. e também que nos dê forças para não cair nas tentações de Satanás. 

Não deixe de seguir o conselho de Jesus: "Vigiai e orai, para que não entreis emNão deixe de seguir o conselho de Jesus: "Vigiai e orai, para que não entreis em

tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca" (Mt 26.41). tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca" (Mt 26.41). 

LEITURA BÍBLICA: LEITURA BÍBLICA: Leitura da Bíblia Mateus 6.13Leitura da Bíblia Mateus 6.13

Hoje vamos aprender a última parte da oração que Jesus ensinou aos discípulos,Hoje vamos aprender a última parte da oração que Jesus ensinou aos discípulos,

que encontramos em Mateus 6.13.  Quem pode dizer o que Jesus ensinou nessa parte daque encontramos em Mateus 6.13.  Quem pode dizer o que Jesus ensinou nessa parte da

oração? Quando Ele disse que devemos pedir a Deus que não nos deixe cair, será queoração? Quando Ele disse que devemos pedir a Deus que não nos deixe cair, será que



estava falando de cair da cama, da cadeira ou quando levamos um tombo do balanço, daestava falando de cair da cama, da cadeira ou quando levamos um tombo do balanço, da

bicicleta ou no futebol? Não, Jesus falava de uma queda muito, mas muito pior, que é abicicleta ou no futebol? Não, Jesus falava de uma queda muito, mas muito pior, que é a

de "cair em tentação" de pecar, como: mentir, falar palavras feias, desobedecer, brigar,de "cair em tentação" de pecar, como: mentir, falar palavras feias, desobedecer, brigar,

bater nos outros, colar na prova.  Ou "cair  em tentação" de pensar que Deus não Sebater nos outros, colar na prova.  Ou "cair  em tentação" de pensar que Deus não Se

importa com o que acontece com você, como tirar uma nota ruim na prova, ou porqueimporta com o que acontece com você, como tirar uma nota ruim na prova, ou porque

quebrou a perna jogando futebol, ou roubaram sua bicicleta. Você também pode acharquebrou a perna jogando futebol, ou roubaram sua bicicleta. Você também pode achar

que Deus não o ama, porque lhe deu pais que vivem dizendo "não" pra tudo que vocêque Deus não o ama, porque lhe deu pais que vivem dizendo "não" pra tudo que você

quer. quer. 

Por exemplo: seu pai não o deixa ir pescar sozinho com seus amigos, porque elePor exemplo: seu pai não o deixa ir pescar sozinho com seus amigos, porque ele

acha perigoso, ou sua mãe não vai comprar o brinquedo que você pediu porque é muitoacha perigoso, ou sua mãe não vai comprar o brinquedo que você pediu porque é muito

caro, ou desliga a TV porque você deve fazer a tarefa da escola, ou o programa que vocêcaro, ou desliga a TV porque você deve fazer a tarefa da escola, ou o programa que você

quer assistir não é bom pra ninguém. quer assistir não é bom pra ninguém. 

Saiba que Deus Se importa com você e o ama muito, pois a Palavra Dele diz queSaiba que Deus Se importa com você e o ama muito, pois a Palavra Dele diz que

"O seu amor é tão grande, que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato,"O seu amor é tão grande, que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato,

seus filhos" (1Jo 3.1). seus filhos" (1Jo 3.1). 

O que você entende por "livrar do mal"? Sim, você pode pedir que Deus o livre deO que você entende por "livrar do mal"? Sim, você pode pedir que Deus o livre de

tudo que é perigoso: de acidentes, de pessoas más, de pensar, falar e fazer o que sabetudo que é perigoso: de acidentes, de pessoas más, de pensar, falar e fazer o que sabe

que é pecado. Mas peça que Deus o livre sempre do mal maior que é o inimigo, o diabo. que é pecado. Mas peça que Deus o livre sempre do mal maior que é o inimigo, o diabo. 

Lembre-se que o inimigo de Deus fica procurando um jeito para derrubar você eLembre-se que o inimigo de Deus fica procurando um jeito para derrubar você e

fazê-lo  cair  nas  suas  armadilhas.  Quando  você  for  tentado  a  duvidar  do  amor  e  dofazê-lo  cair  nas  suas  armadilhas.  Quando  você  for  tentado  a  duvidar  do  amor  e  do

cuidado de Deus, peça que o Senhor o livre do mal (do inimigo). cuidado de Deus, peça que o Senhor o livre do mal (do inimigo). 

Guarde na sua cabeça versículos da Bíblia que o ajudarão a continuar confiandoGuarde na sua cabeça versículos da Bíblia que o ajudarão a continuar confiando

no grande amor e cuidado de Deus por você, pois a Bíblia diz "Confia no Senhor de todono grande amor e cuidado de Deus por você, pois a Bíblia diz "Confia no Senhor de todo

o teu coração..." (Pv 3.5). o teu coração..." (Pv 3.5). 

E a oração do Pai-Nosso termina afirmando "pois teu é o reino, o poder e a glóriaE a oração do Pai-Nosso termina afirmando "pois teu é o reino, o poder e a glória

para sempre. Amém!".  Ao dizer essas palavras, você afirma que concorda com elas.  para sempre. Amém!".  Ao dizer essas palavras, você afirma que concorda com elas.  

Sabe, elas querem dizer que você acredita que só o Senhor é Deus, que só EleSabe, elas querem dizer que você acredita que só o Senhor é Deus, que só Ele

tem todo poder, e que só Ele deve receber todas as honras e homenagens, porque tudotem todo poder, e que só Ele deve receber todas as honras e homenagens, porque tudo

que há nos céus e na terra pertence a Ele, pois o Senhor é Deus e está acima de tudo, eque há nos céus e na terra pertence a Ele, pois o Senhor é Deus e está acima de tudo, e

domina sobre todas as coisas para sempre! No Senhor podemos confiar! domina sobre todas as coisas para sempre! No Senhor podemos confiar! 

MENSAGEM: MENSAGEM: 

Qual foi a última parte da oração do Pai Nosso que aprendemos no início desteQual foi a última parte da oração do Pai Nosso que aprendemos no início deste

culto?culto?

 Abram suas Bíblias em Mateus 6.13 e vamos ler todos juntos! O que Jesus queria Abram suas Bíblias em Mateus 6.13 e vamos ler todos juntos! O que Jesus queria

ensinar? Jesus queria ensinar que devemos orar confiando em Deus, pedindo que Eleensinar? Jesus queria ensinar que devemos orar confiando em Deus, pedindo que Ele

nos livre das coisas que podem nos levar a pecar, e nos dê coragem para dizer não ànos livre das coisas que podem nos levar a pecar, e nos dê coragem para dizer não à

tentação! Você conhece alguma pessoa da Bíblia que disse não à tentação? tentação! Você conhece alguma pessoa da Bíblia que disse não à tentação? 

Hoje, vamos aprender sobre um personagem que resistiu à tentação. Hoje, vamos aprender sobre um personagem que resistiu à tentação. 



I — José na casa de Potifar I — José na casa de Potifar 

José era filho de Jacó e era muito amado pelo pai. Seus irmãos ficaram com invejaJosé era filho de Jacó e era muito amado pelo pai. Seus irmãos ficaram com inveja

dele. Por isso, o venderam a alguns homens que iam para o Egito. Chegando lá, umdele. Por isso, o venderam a alguns homens que iam para o Egito. Chegando lá, um

oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou José e o levou para a casa dele. Vocêsoficial de Faraó, comandante da guarda, comprou José e o levou para a casa dele. Vocês

sabem o nome desse comandante?  Potifar era o nome dele. Embora José estivessesabem o nome desse comandante?  Potifar era o nome dele. Embora José estivesse

naquele  lugar  estranho  como  escravo,  Deus  o  abençoou  muito.  Ele  era  honesto  enaquele  lugar  estranho  como  escravo,  Deus  o  abençoou  muito.  Ele  era  honesto  e

trabalhador.  Então,  Potifar  vendo  que  José  era  abençoado,  resolveu  promovê-lo  atrabalhador.  Então,  Potifar  vendo  que  José  era  abençoado,  resolveu  promovê-lo  a

mordomo  de  sua  casa.  Potifar  confiou  tudo  que  tinha  a  José,  que  passou  a  ser  omordomo  de  sua  casa.  Potifar  confiou  tudo  que  tinha  a  José,  que  passou  a  ser  o

responsável pelos alimentos, roupas, dinheiro e propriedade de seu patrão. responsável pelos alimentos, roupas, dinheiro e propriedade de seu patrão. 

José agora tinha um cargo importante!  Por  amor a José,  Deus abençoou maisJosé agora tinha um cargo importante!  Por  amor a José,  Deus abençoou mais

ainda a casa de Potifar! Tudo na casa e no campo ficou melhor depois que José começouainda a casa de Potifar! Tudo na casa e no campo ficou melhor depois que José começou

a cuidar. Ao invés de ficar reclamando porque seus irmãos o venderam como escravo,a cuidar. Ao invés de ficar reclamando porque seus irmãos o venderam como escravo,

José confiou em Deus e fez tudo da maneira que agradava a Deus. E cada vez era maisJosé confiou em Deus e fez tudo da maneira que agradava a Deus. E cada vez era mais

abençoado. A Bíblia nos conta que José era forte e bonito, e que a mulher de Potifar,abençoado. A Bíblia nos conta que José era forte e bonito, e que a mulher de Potifar,

vendo José, gostou dele e disse: "Venha namorar" (Gn 39.7). Nossa, que tentação! Serávendo José, gostou dele e disse: "Venha namorar" (Gn 39.7). Nossa, que tentação! Será

que José concordou? José, corajosamente, disse não à tentação! que José concordou? José, corajosamente, disse não à tentação! 

II — José foge da tentação II — José foge da tentação 

A mulher de Potifar não desistiu,  mas José falou que não poderia fazer aquelaA mulher de Potifar não desistiu,  mas José falou que não poderia fazer aquela

maldade contra  seu patrão,  que havia  confiado tudo a  ele.  Sabem o que ela  estavamaldade contra  seu patrão,  que havia  confiado tudo a  ele.  Sabem o que ela  estava

pedindo? Que José namorasse com ela. José não era casado com ela, por isso, o que elapedindo? Que José namorasse com ela. José não era casado com ela, por isso, o que ela

estava pedindo era errado! Ele também não aceitou o pedido dela, porque sabia queestava pedindo era errado! Ele também não aceitou o pedido dela, porque sabia que

Deus é santo e que odeia o pecado. Então, escolheu agradar a Deus. Deus é santo e que odeia o pecado. Então, escolheu agradar a Deus. 

Vocês acham que ela desistiu? Não! Certo dia, quando José estava trabalhando naVocês acham que ela desistiu? Não! Certo dia, quando José estava trabalhando na

casa, a mulher de Potifar o pegou pela roupa e o tentou novamente. José, então, maiscasa, a mulher de Potifar o pegou pela roupa e o tentou novamente. José, então, mais

que depressa, saiu correndo, fugindo da tentação.que depressa, saiu correndo, fugindo da tentação.

Mais uma vez José mostrou que confiava em Deus, mesmo que tivesse que perderMais uma vez José mostrou que confiava em Deus, mesmo que tivesse que perder

o seu emprego, pois preferiu agradar a Deus a fazer a vontade daquela mulher. o seu emprego, pois preferiu agradar a Deus a fazer a vontade daquela mulher. 

Você também deve fazer como José: fugir da tentação sabendo que Deus estaráVocê também deve fazer como José: fugir da tentação sabendo que Deus estará

com você como esteve com ele. Então, quando um colega da escola convidar você paracom você como esteve com ele. Então, quando um colega da escola convidar você para

ver revista que tenha fotos indecentes, olhar menino(a) no banheiro da escola, assistirver revista que tenha fotos indecentes, olhar menino(a) no banheiro da escola, assistir

filmes que mostram cenas que não agradam a Deus, diga não à tentação! (Mt 26.41) filmes que mostram cenas que não agradam a Deus, diga não à tentação! (Mt 26.41) 

Se você tem Jesus em seu coração, não precisa ficar com medo da tentação doSe você tem Jesus em seu coração, não precisa ficar com medo da tentação do

diabo. A Bíblia nos ensina que "maior é aquele que está em vós do que aquele que estádiabo. A Bíblia nos ensina que "maior é aquele que está em vós do que aquele que está

no mundo" (1Jo 4.4). Saiba que assim como José teve forças e confiou em Deus parano mundo" (1Jo 4.4). Saiba que assim como José teve forças e confiou em Deus para

dizer não à tentação, Deus também quer lhe dar forças para fugir da tentação. Confiedizer não à tentação, Deus também quer lhe dar forças para fugir da tentação. Confie

sempre em Deus, como José confiou. (Si 55.22) sempre em Deus, como José confiou. (Si 55.22) 

III — José confia em Deus III — José confia em Deus 

A mulher de Potifar vingou-se de José. Ela mentiu para as pessoas da casa dela eA mulher de Potifar vingou-se de José. Ela mentiu para as pessoas da casa dela e

também para seu marido, dizendo que era José quem queria deitar-se com ela. Potifartambém para seu marido, dizendo que era José quem queria deitar-se com ela. Potifar

ficou chateado e mandou prender José, mesmo sendo ele inocente. ficou chateado e mandou prender José, mesmo sendo ele inocente. 



Mas, até mesmo na prisão, Deus estava com José, e o abençoou por dizer não aoMas, até mesmo na prisão, Deus estava com José, e o abençoou por dizer não ao

pecado! Ali  naquela prisão José conquistou a confiança do carcereiro,  que mais tardepecado! Ali  naquela prisão José conquistou a confiança do carcereiro,  que mais tarde

colocou José para ser o responsável pela prisão. Passado algum tempo, José saiu dacolocou José para ser o responsável pela prisão. Passado algum tempo, José saiu da

prisão, tornou-se governador do Egito, e durante toda sua vida mostrou que confiava emprisão, tornou-se governador do Egito, e durante toda sua vida mostrou que confiava em

Deus. (S140.4) Deus. (S140.4) 

EDIFICAÇÃO: EDIFICAÇÃO:   

Todos nós somos tentados a fazer coisas erradas todos os dias. Por isso JesusTodos nós somos tentados a fazer coisas erradas todos os dias. Por isso Jesus

ensinou na oração do Pai-Nosso, no último pedido: "E não nos deixes cair em tentação;ensinou na oração do Pai-Nosso, no último pedido: "E não nos deixes cair em tentação;

mas livra-nos do mal", mostrando a Seus discípulos, e também a nós, que é preciso orar emas livra-nos do mal", mostrando a Seus discípulos, e também a nós, que é preciso orar e

pedir a ajuda de Deus para fugir da tentação e nos livrar das coisas que nos fazem pecarpedir a ajuda de Deus para fugir da tentação e nos livrar das coisas que nos fazem pecar

contra Ele. Jesus mostrou que em Deus podemos confiar  e que por  meio da oraçãocontra Ele. Jesus mostrou que em Deus podemos confiar  e que por  meio da oração

seremos vitoriosos. Vocês se lembram do começo da oração do Pai-Nosso? Sim, Jesusseremos vitoriosos. Vocês se lembram do começo da oração do Pai-Nosso? Sim, Jesus

nos ensina a começar adorando a Deus. nos ensina a começar adorando a Deus. 

No final da oração, Ele nos ensina também a adorar a Deus, dizendo: "Porque teuNo final da oração, Ele nos ensina também a adorar a Deus, dizendo: "Porque teu

é o reino, o poder e a glória para sempre". Faça você como Jesus ensinou. é o reino, o poder e a glória para sempre". Faça você como Jesus ensinou. 

Você quer ser um soldado vitorioso? Então vista a armadura de Deus e ore seVocê quer ser um soldado vitorioso? Então vista a armadura de Deus e ore se

lembrando do modelo de oração que Jesus ensinou. lembrando do modelo de oração que Jesus ensinou. 

Momento de oração: Momento de oração:   

Converse com as crianças sobre quais as tentações que mais elas enfrentam eConverse com as crianças sobre quais as tentações que mais elas enfrentam e

enfatize que devem dizer não à tentação. Memorize com as crianças a última parte daenfatize que devem dizer não à tentação. Memorize com as crianças a última parte da

oração do Pai-Nosso. oração do Pai-Nosso. 

Atividades para aprendizagem:Atividades para aprendizagem:

a) Oração do Pai-Nosso: Em pequenos grupos entregue uma faixa com uma das partesa) Oração do Pai-Nosso: Em pequenos grupos entregue uma faixa com uma das partes

da oração do Pai-Nosso, conforme foi ensinada na Leitura da Bíblia desta unidade. Oda oração do Pai-Nosso, conforme foi ensinada na Leitura da Bíblia desta unidade. O

grupo deverá se reunir, relembrar o que aprendeu e explicar para toda a turma. grupo deverá se reunir, relembrar o que aprendeu e explicar para toda a turma. 




