40 DIAS DE RESTAURAÇÃO
1ª SEMANA: ONDE VOCÊ ESTÁ?
TEMA: CULPA
Texto Bíblico: Mateus: 26. 20-30 // 26. 31-46 // 26. 69-75
Versículo: Portanto confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros,
para que vocês sejam curados. A oração de pessoas obedientes a Deus tem muito poder.” (Tg
5.16)
Objetivo: As crianças entenderão que, para mudarmos, primeiramente precisamos fazer uma
avaliação honesta, correta sobre nosso comportamento.
ENTENDENDO O ASSUNTO:
O sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação!
Vamos pensar....seria mais sincero de nossa parte, se começássemos a deixar de lado
nossas desculpas e encarássemos a realidade.
Culpar-se por ter feito algo ou mesmo por não ter tido coragem para fazê-lo não agrega
valor nenhum. É preciso amadurecer a cada dia.
Experimente parar de culpar-se ou culpar os outros e passe a ter responsabilidade por
seus atos. Deus nos proporciona uma sensação de liberdade é inigualável quando agimos certo.
Leitura Bíblica: Mateus: 26. 20-30 // 26. 31-46 // 26. 69-75
Palavra de Deus conta-nos que dois discípulos pecaram contra Jesus:
Judas O traiu, Pedro O negou por três vezes.
MENSAGEM:
Embora se tratem de pecados diferentes, com diferentes consequências e motivações,
devemos observar que ambos, Judas e Pedro, se sentiram desgostosos após praticá-los.
Judas, reconhecendo que havia pecado, tentou devolver as moedas que havia recebido
para entregar Jesus aos principais sacerdotes e anciãos (Mt. 27. 4-5).
Pedro ao ouvir o cantar do galo, saiu do pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava
sendo falsamente acusado, e chorou amargamente (Mt. 26.75).
Ambos permaneceram em seus pecados até serem despertados por algum evento que
abriu seus olhos: Judas, despertou para o pecado que cometera ao perceber que Jesus havia sido
condenado. Pedro despertou ao ouvir o cantar do galo, sobre o qual Jesus havia falado.
No entanto, as semelhanças entre as atitudes dos dois discípulos ao pecarem contra
Jesus param por aí!
Ao perceberem seus pecados contra o Mestre Judas e Pedro têm atitudes opostas.
➢
Judas sente remorso, leia Mateus 27.3
➢
Pedro chora amargamente demonstrando arrependimento, leia Mateus 26.75
Judas, por ter sentido remorso, e não o verdadeiro arrependimento, procura consertar o
erro do seu jeito: recorre à Lei e afirma ter traído sangue inocente (Dt.19.13), devolvendo as
moedas que recebera e saindo dali para se enforcar e, dessa forma, entregar vida por vida
Pedro, apesar de reconhecer o terrível pecado que cometera e chorar muito, não quis
resolver tudo do seu jeito, mas recorreu à graça e ao perdão do espírito que vivifica (2Co. 3.6).
Pedro após ter negado Jesus, mesmo tendo afirmado ao próprio Mestre que o seguiria até
na morte, se fosse necessário, reconheceu sua pequenez, se arrependeu profundamente e, ao
contrário de Judas que entregou seu corpo para a morte, entregou-se para a vida e decidiu

assumir a missão dada por Cristo, após a ressurreição, de pregar o evangelho por todo o mundo e
a toda a criatura.
Apesar de ter negado Jesus e ser conhecedor da perseguição dos Judeus contra os
seguidores de Cristo, Pedro estava presente junto aos demais discípulos quando o Mestre
apareceu ressuscitado e depois que Jesus subiu ao céu, perseverava em oração junto com os
outros discípulos e com a família de Jesus.
Talvez Judas também pudesse estar lá, mas ele sentiu remorso e não arrependimento, ele
quis dar o seu jeito para resolver tudo, esquecendo-se de que sem Jesus nada podemos fazer.
EDIFICAÇÃO:
Foi para consertar o pecado que Deus mandou Jesus. Foi por causa do meu pecado, do
seu pecado, do pecado de Pedro, de Judas, que Jesus precisou morrer na cruz e derramar o Seu
sangue, pois o sangue de Jesus é a única coisa que limpa as nossas vidas do pecado.
Você já pediu para Deus limpar seus pecados? Agora, você que ainda não pediu para
Deus limpar seus pecados, quer fazer isto hoje?
Crianças a falta de perdão nos impede de sermos felizes. Devemos pedir perdão quando
fazemos algo errado à pessoa a quem fizemos mal e a Deus. E sempre devemos perdoar a quem
nos machucou. Assim, seremos felizes, teremos paz e agradaremos a Deus
Todos nós fazemos coisas que são erradas, às vezes escondemos esse erro ou jogamos a
culpa nos outros, isso nos faz sentir muito mal.
➢ E você, quando desobedece ou faz algo errado, se arrepende e pede perdão?
Quando fazemos coisas erradas devemos contá-las e pedir perdão
➢ Temos vontade de tentar corrigir nossos erros de uma forma verdadeira e honesta, assumindo
a nossa responsabilidade?
Quando contamos nos sentimos felizes – e JESUS também
➢ COISAS ERRADAS : MENTIRAS, DESOBEDIÊNCIA AOS PAIS, ETC…Quais são as coisas
em que preciso mudar?

