
JESUS CRISTO
NOS TORNA INOCENTES
06/10/19 – DOMINGO

(Caro monitor, durante a semana, leia os seguintes textos e ore pedindo de 
Deus unção e sabedoria para transmitir às crianças o conteúdo desta lição 
Is 59.1,2 – Gl 2.20 - Rm 6.23 - Ef 2.12,13 - Is 53.4-6 - Rm 5.18 e 6.22)

“...Cristo agora vive em mim; e agora vivo a minha vida pela fé no filho de 
Deus, que me amou, e morreu na cruz por mim”. (Gl 2.20 - parafraseado)

Quando nós cometemos algum pecado, ficamos sentindo muita culpa no nosso 
coração. E isso nos trás muita tristeza. Mas, Jesus Cristo, ao morrer na cruz 
por nós, tira fora toda essa culpa e essa tristeza do nosso coração.

Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Mas, nós é que merecíamos a 
cruz, por causa dos nossos pecados. Mas, depois que Cristo foi crucificado, 
Deus nos olha lá do céu e nos enxerga limpos e inocentes.

Por isso, o crente que obedece a Deus, possui autoridade contra o diabo, 
porque o inimigo só consegue enxergar o brilho de Cristo em nossa vida, 
então, ele foge.



O pecado foi, é e sempre será uma praga na vida das pessoas, porque não 
permite que a graça de Deus more na vida de quem vive pecando.

O que é o pecado?
É tudo que uma pessoa fizer de errado. Por exemplo: desobedecer pai e mãe, 
chamar palavrão, bater nos coleguinhas, brigar com o irmãozinho, contar 
mentiras, colar na hora da prova, usar drogas, tomar bebida alcóolica, pegar o 
que não é seu sem pedir permissão ao dono. 

Todas as pessoas que praticam essas coisas estão pecando e ficando cada 
vez mais distante de Deus.

Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que, todas as pessoas que 
acreditam que Ele é o Filho de Deus, sejam aproximadas mais e mais do 
Senhor nosso Deus.

SOMENTE JESUS PODERIA FAZER ISTO POR NÓS

(a) Porque Ele nasceu por obra do Espírito Santo e nunca cometeu pecado 
nenhum.

(b) Porque Jesus nasceu aqui na Terra com a missão de nos salvar e nos levar 
para o céu onde está o seu Pai.

(c) Porque o grande desejo de Deus é ver todas as pessoas se tornarem 
inocentes pelo que Jesus fez por todos nós.



COMO DEUS ME VÊ AGORA

(a) Deus me vê através de Jesus e me recebe novamente.

(b) Sou inocente diante de Deus pela fé em Jesus.

(c) Posso chegar livremente a Deus.

Conclusão:
Como posso ser grato a Deus por tudo o que fez por mim?

Aos não salvos:
Receba Jesus no seu coração hoje. Convide Ele para morar no seu 
coração para sempre! Convide um coleguinha seu para vir no próximo 
domingo.

Aos crentes
Decida viver fazendo só o que é bom, obedecendo a Palavra de Deus, 
ao papai e à mamãe, respeitando seus irmãos e coleguinhas.
Convide um coleguinha seu para vir no próximo domingo.

(Ore abençoando todas as crianças)


