
MATEUS 18 
  

1 Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e 
perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? 
 
2 Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, 
3 e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes 
e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis 
no reino dos céus. 
 
4 Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é 
o maior no reino dos céus. 
 
5 E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como 
esta, a mim me recebe. 
 
Se nós analisarmos esse texto com seriedade e honestidade, Jesus 
está dizendo que as crianças são as pessoas mais próximas de 
Deus. 
 
Porque elas tem o coração humilde, por isso: 
  

1. Acatam e cumprem as regras de convívio sem criar 
polêmicas. 

2. Elas são comprometidas com a igreja em que congregam, por 
isso choram e sentem profundamente quando precisam 
mudar de congregação. 

3. Elas não guardam rancor no coração por muito tempo, logo 
perdoam-se e voltam a ter o mesmo convívio que antes 

4. Elas confiam completamente e inteiramente em Deus, creem 
na Sua Palavra e, se ensinadas, cumprem seus princípios 
fidedignamente e ainda compartilham com outras crianças.  

 
Por isso Jesus instrui aos que já não são mais crianças, que as 
imitem e se façam como tais, ou estarão fora do Reino de Deus. 
 
Olhando por esse ponto de vista bíblico, entendemos que as 
crianças na igreja, no culto, na célula, em casa, não devem ser 
tratadas como um problema a ser resolvido, mas, como presentes 
de Deus, canais de bênçãos para todo o corpo!  
 
Temos muito o que aprender com as crianças! 
 



Uma casa sem crianças pode ser triste e monótona, embora  
sempre arrumada, mas quando elas chegam, trazem alegria, risos, 
afeto e muita esperança.  
 
As crianças nos surpreendem todos os dias, à medida que crescem, 
nos ensinam, principalmente a simplicidade das coisas. 
 
Hoje quero trazer aos nossos corações o que Deus espera que 
façamos por nossos pequeninos: 
 
1. Os pais devem ter cuidado dobrado com suas crianças 
 
. Protegendo-as de abuso, de violência, de acidentes previsíveis 
. Alimentando 
. Demonstrando amor 
. Dando moradia digna 
. Educando 
. Cuidando da saúde física e emocional 
. Vestindo dignamente 
. Ensinando princípios e valores que lhes ajudarão por toda a vida 
. Discipulando-as com a Palavra e em oração 
. Trazendo-as aos cultos, à célula, às vigílias  
 
2. A igreja deve orar por crianças e trabalhar para ganhá-las 
para Cristo 
 
. Pessoas devem ser voluntárias para ensinar-lhes a Palavra 
. Investir em instalações para melhor recebê-las e ensina-las 
. Investir em material didático específico para elas 
. Investir em brinquedos para que se divirtam e amem estar na 
igreja 
. As células devem ter pessoas e material para ensinar as crianças, 
enquanto os adultos compartilham a Palavra 
. Devemos ter uma estratégia para evangelizar crianças e traze-las 
para o reino de Deus  
 
3. Pais e igreja devem motivar as crianças a amarem a Jesus e 
a desejarem o ministério 
 
. Crianças devem ser levadas a sério 
. Crianças devem ser semeadas no coração com as doutrinas 
bíblicas 



. Crianças devem ser vistas como os futuros líderes, futuros pais, 
futuros pastores, futuros missionários da igreja e serem preparadas 
para tal. 
 
 
Satanás tem sede em destruir as crianças, porque sabe que elas 
representam o futuro. Hoje existe um arsenal do inferno apontado 
para nossas crianças, para que muito cedo sejam destroçadas 
espiritual e emocionalmente. 
 
PEDOFILIA, PORNOGRAFIA INFANTIL, HOMOSEXUALISMO 
BANALIZADO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LIVRE ACESSO À 
INTERNET, ABUSO EM CASA, NA ESCOLA, ETC... 
 
Conclusão: 
Vamos cuidar, proteger, ensinar, amar, cobrir espiritualmente, 
discipular nossas crianças. 
 
Mateus 19.13-15 
 
13 Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes 
impusesse as mãos, e orasse; mas os discípulos os 
repreenderam. 
14 Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as impeçais 
de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. 
15 E, depois de lhes impor as mãos, partiu dali. 
  


