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Objetivo 

Mostrar a criança que só Jesus preenche o vazio do coração do 
homem. (Em uma caixa coloque todas as peças soltas, escolha 6 
crianças para que cada uma pegue uma peça e sente-se 
novamente em seu lugar, mostre o coração vazio e comece a 
explicação).

- Todo ser humano quando nasce, já tem em seu coração um vazio, 
é a ausência da presença de Deus, pois todos pecaram e carecem 
da glória de Deus. (Romanos 3:23)

Mesmo as pessoas boas sentem que em seu coração falta alguma 
coisa. E por causa disso o homem tenta de várias formas preencher 
esse vazio, por exemplo, com os vícios, qual é a criança que pegou 
esta peça? ( chame a criança e pergunte se ela acha que os vícios 
podem preencher este espaço, e então tente encaixar a peça). E 
então, a peça ocupou todo o espaço crianças? Não, infelizmente 
muitas pessoas se entregam a bebida, ao cigarro, aos jogos, as 
drogas, e a outros vícios, na tentativa de encontrar a felicidade, 
e preencher esse vazio mas isso só piora a situação trazendo uma 
alegria passageira e quando ela passa o vazio se torna maior ainda.

Outras pessoas buscam o prazer no dinheiro: Quem tem essa 
peça? Ela pode preencher todo o espaço? (tente colocá-la) Não! O 
dinheiro parece muito bom e nos faz pensar que poderíamos 
conseguir tudo, mas isso é uma ilusão, na verdade ele é bom 
mas, não compra as coisas mais importantes da vida, como alegria 
verdadeira, saúde, amigos sinceros... A Bíblia diz que o amor ao 
dinheiro é a raiz de todos os males ( 1 Timóteo 6:10 ) por isso não 
adianta nos apegarmos a ele. 

Algumas pessoas buscam a paz nos prazeres. Quem tem essa 
peça? Vamos tentar encaixá-la? Não deu, uma viagem dos sonhos, 
férias, comidas, bebidas, roupas, brinquedos casas e carros, não 



trazem a paz nem a alegria, na realidade tudo isso se torna 
vaidade (coisas passageiras) quando não temos Jesus no coração.

Eu disse que o vazio é a ausência de Deus lembra? Por isso o 
homem sempre buscou outros deuses para preencher este vazio. 
Quem tem está peça? Vamos ver se outros deuses podem fazer 
isto? Não, nem Alá, nem Buda, nem Iemanjá, nem os espíritos, nem 
os antepassados, nem nenhum deus estranho feito por mãos de 
homens pode ocupar o espaço que é do Deus verdadeiro: Não 
farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que 
há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas em 
baixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu 
sou o SENHOR, teu Deus. (Êxodo 20: 4,5).

Este lugar é só do Deus único que criou os céus e a terra, e Ele 
abomina a idolatria, afinal foi ele quem nos criou, depois de tudo 
ainda mandou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. 
Não existe ninguém que nos ame como Deus, por isso toda 
a adoração deve ser para Ele. 

Todo ser humano busca em sua vida alcançar seus sonhos e 
realizações, mas será que isso traria alegria? Traga a peça, vamos 
tentar encaixar? Que pena! terminar a faculdade desejada, tirar um 
dez na prova, ter o emprego dos sonhos, conquistar a pessoa que 
ama ou adquirir algo que desejava muito, não preenche esse 
espaço, isso tudo traz alegria mas não completa.

Mas ainda tem mais uma peça, que está com ela? Traga aqui, 
vamos tentar colocá-la

(encaixe a peça JESUS) deu certo? Ah! Jesus preencheu todo o 
vazio, só ele traz a alegria completa, afinal ele é o filho de Deus, o 
dono de toda a alegria, Ele é o Príncipe da Paz, e deve ser o rei de 
nossa vida. Jesus está batendo na porta do seu coração, se você 
sente que falta alguma coisa em seu interior, deixe Jesus entrar, Ele 
vai te transformar e te dar uma nova vida cheia de paz, muita paz, 
alegria e salvação!

(Monitor(a), neste momento você pode fazer um apelo para quem 
deseja aceitar a Cristo.



Oração

Depois de orar com os que aceitarem a Jesus, ore com toda a 
turminha pedindo que repitam sua oração, pedindo um coração 
cheio da presença e do amor de Cristo.


