21-FAÇA A SUA ESCOLHA
23/06/2018 a 30/06/2018

Quebra-gelo: Quantas vezes dizemos não, sim ou talvez? Dizemos para as pessoas ou até
mesmos, decisões/escolhas que precisam de resposta clara e objetiva, sem ficar dúvida, um
talvez.
Texto: Mt 5:27 “Seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno.

Introdução: A dúvida não vem de Deus, mas a certeza sim. O sim e o não nos torna
verdadeiros do que queremos ou acreditamos, o que passa disso não é a verdade. Quantas
coisas você passa na sua escola e por quere agradar os amigos você não dá a resposta certa,
assim desagradando o coração de Deus?
1- O Sim: Devemos dizer o sim para tudo que nos leva para perto de Deus, dizer sim para
servir, para orar, para meditar na palavra, para louvar, para andar com os amigos que nos
acrescentam e nos ajudam a crescer na vida com Deus. Dizer sim de todo coração e com
alegria na certeza que essa escolha nos leva para Deus para uma vida de comunhão com o Pai.
2- O Não: Dizer não para as coisas que nos afasta de Deus. Para as brigas e intrigas. Não para
as mentiras seja para os pais, para os amigos, lembrando que para Deus não há
mentirinha/mentirona, seja qual foi o motivo/tamanho é errado, é pecado e nos afasta de
Deus. Dizer não para as músicas do mundo pois a mesma nos induz a pecar contra Deus e seus
princípios em suas letras e gestos. Enfim, ter posição em dizer Não e nos afastar de tudo que
nos leva ao erro/pecado e como consequência afastar de Deus.
Conclusão: Dizer Sim ou Não, não é uma questão de força, mas uma questão de decisão e
posicionamento. Quem vive na dúvida está no muro e o muro pertence ao maligno. Quem diz
Sim para agradar os amigos mesmo sabendo ser errado, esta pecando contra Deus, pois vive
em lugar de mentira e engano e isso não faz parte dos planos e Deus.
Portanto vamos orar e pedir ajuda para deus, para que em todas as situações seja na escola ou
com os amigos nosso SIM ou nosso NÃO seja SEMPRE de acordo com a vontade de Deus e os
princípios que a cada dia Ele tem nos ensinado.
Vamos orar!
Obs: Levar as crianças a refletirem sobre suas atitudes diária. Dê exemplos como falas,
pequenas mentiras para benefício próprio, assim ganhando o Sim quem deve-se ouvir o Não,
quando faz algo que era para ouvir não, porém quer realizar o desejo da carne. Dar o exemplo
de quantas vezes os pais dizem não como forma de ensino, exortar para o crescimento. Dizer o
quanto Deus ama nos dizer SIM e Ele diz sim para aquele que vivem de acordo com a sua
palavra e para esses por muitas vezes Ele realiza os desejos do seu coração.
Deus tem para nos planos perfeitos, somente cabe a cada um dizer o SIM e o NÃO na hora
certa.

