SEMANA ESPECIAL CARNAVAL
1- OBJETIVO: Que a criança compreenda que existem festas que não agradam a Deus,
pois estão cheias de pecado e nos afasta do Salvador.

2 - QUEBRA-GELO: Ouça a minha voz. Escolha entre o grupo presente uma criança para
ser vendada e encontre uma bíblia. Coloque a bíblia em um local que seja possível
encontra-la, mas não tão fácil. Explique à criança que ela será vendada e que deverá ouvir a
voz de outra criança que será como a voz de Deus para ajuda-la encontrar a bíblia. As
demais crianças presentes também falaram em tom mais baixo para dificultar que a bíblia
seja encontrada. Objetivo da Brincadeira: Que as crianças entendam que Deus fala em
nosso coração e nos dá a direção certa por sua palavra, mas que o inimigo quer nos distrair
para que não possamos ouvir a voz de Deus e rebeber a sua bênção.
3- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo
amor. Gálatas 5:13.
4- REFERÊNCIA BÍBLICA: Gálatas 5: 1 a 21 (Obras da Carne)

5- HORA DO ENSINO: Você sabe o que significa a palavra CARNAVAL??? Carnavale Vem de origem italiana e significa - “adeus à Carne” o “carne nada vale”, ou seja, Festa da
Carne. E não pense que essa carne é aquela que a mamãe faz para a gente almoçar ou
jantar, essa carne é a carne do nosso corpo em pecado, ou seja , quando fazemos nosso
corpo pecar, fazer coisas feias e erradas que deixa Deus triste conosco, como por exemplo,
mentir, enganar, falar coisas feias, dançar de forma que escandalize as pessoas que estão
vendo entre outras coisas que a bíblia chama de obras da carne como lemos
anteriormente. As pessoas que pulam carnaval estão na carne, ou seja, vivendo na carne
(Romanos 8:8), o carnaval é uma festa mundana que nós Filhos de Deus não devemos
participar, nessa festa muitas pessoas morrem, se prostituem, bebem, se drogam, enganam,
etc. destruindo assim o corpo que é morada do Espírito Santo (I Coríntios 6:19), essa festa
contamina e suja o nosso corpo e coração impedindo que Deus venha habitar nele. Ai você
me pergunta: “Tia, e se eu estiver em um lugar bem longe que eu não conheça ninguém e
use uma fantasia com máscaras que ninguém saiba que sou eu que estou ali, mesmo assim,
não posso pular carnaval?” Eu te respondo: Deus é - Onisciente: Aquele que possui todo o
conhecimento, toda a ciência. - Onipresente: Aquele que está presente em toda parte. Onipotente: Aquele que pode todas as coisas. Ou seja, Deus saberá que você está ali,
participando de algo que não agrada o coração Dele. Deus não quer que tenhamos em
nossa vida esses frutos malignos das obras da carne, por isso não demos alimentar-nos
dessa festa. (II Coríntios 6:14) Não devemos nos juntar a essa festa.Deus é Santo e quer
que sejamos santos, se tivermos no pecado morreremos e não poderemos ver a Deus
(Romanos 6:23), não podemos agir como antigamente, pois agora somos de Jesus e temos
que ter uma nova vida, deixando de lado tudo o que não agrada ao Senhor (II Coríntios
5:17). Devemos ter em nossa vida sempre o fruto do Espírito Santo (Gálatas 5:22 e 23), por
isso devemos sempre fugir da aparência do mal (I Tessalonicenses 5:22 e 23).

6 - APLICAÇÃO: Na brincadeira que fizemos no inicio da aula, notamos como é difícil ouvir
a voz de Deus quando damos atenção a outras vozes. Nessa época de carnaval, existem
muitas pessoas que dizem não ser pecado pular carnaval, que é só uma brincadeira em que
as pessoas se divertem e festejam. Só que não é bem assim, vimos nessa aula que Deus
não se alegra com essa festa, que ela contamina o nosso corpo (Casa do Espírito Santo), e
que ao participarmos estamos vivendo nas obras da carne. Mas quando ouvimos a voz de
Deus, alcançamos a misericórdia, o amor, a alegria e tudo de bom que Deus quer nos
proporcionar, e assim recebemos a vida eterna. A Palavra de Deus (Bíblia) é o guia para que
não venhamos ouvir essas vozes, e aprendermos qual é a vontade de Deus para nós, e só
assim é que vamos ser muito felizes.
7 – USANDO A CRIATIVIDADE – Prepare cópias da atividade abaixo e apresente às
crianças, trabalhando sempre o Fruto do Espírito e as Obras da carne estudadas nessa
lição.
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