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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de: É, não e porque. 

Dois ou mais juniores devem ser escolhidos para 

brincar. Faça perguntas para elas induzindo-os a 

responderem com as três palavras que não devem ser 

ditas: É, não, porque. Exemplo: “Por que você está com 

esta roupa?” A brincadeira termina quando eles usam 

uma das três palavras proibidas: é, não, porque, ao 

responderem alguma pergunta. 

Ao final, aplique o versículo do dia. Devemos guardar 

a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra 

Deus, da mesma forma que, nessa brincadeira, foi 

preciso guardar a língua para não dizermos o que era 

proibido. 

Versículo: “Guardo no coração as tuas palavras, para 

não pecar contra ti” (Salmos 119:11). 

 

Oração breve 

Agradeça pela palavra de Deus que nos ensina como 

devemos viver, agradeça por cada um dos nossos 

juniores. Peça que a presença Dele se manifeste no 

encontro hoje.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: A escolha errada do homem 

Texto Bíblico: Gênesis 2.8-17/3.1-6/ 22-24. 

DEUS CRIOU O HOMEM LIVRE PARA ESCOLHER 

Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, 

um lugar muito bonito, com rios de águas claras e 

limpas, e árvores e frutos de todos os tipos. Era um 

lugar muito especial, e ali eles tinham tudo o que 

precisavam para viver felizes. E todos os dias Deus 

conversava com eles. 

No meio desse jardim, havia a Árvore do 

Conhecimento do Bem e do Mal. O fruto dessa árvore 

não era bom, e se o homem comesse, morreria e 

ficaria separado de Deus para sempre. 

Então, Deus disse: “Você pode comer as frutas de 

qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o 

conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto 

dessa árvore; pois no dia em que você comer 

certamente morrerá.” Deus deu ao homem liberdade 

de escolher. Eles poderiam comer o fruto de qualquer 

árvore, menos de uma. Deus proibiu o homem e a 

mulher de comerem dessa árvore porque Ele amava 

muito o homem e a mulher e sabia que, se eles 

comessem, se tornariam infelizes. Deus deu uma 

ordem e esperava que o homem lhe obedecesse, que 

fizesse a escolha certa.  

O HOMEM FEZ A ESCOLHA ERRADA 

Como será que foi a escolha do homem, uma escolha 

boa ou ruim? Ele fez a escolha errada! Deus disse para 

o homem guardar o jardim, mas ele não guardou e, por 

isso, o diabo – o inimigo de Deus – tomou a forma de 

uma serpente, conversou com a mulher e conseguiu 

enganá-la. A serpente disse: “É verdade que Deus os 

proibiu de comer das árvores do jardim?” A mulher 

respondeu: “Não, apenas de uma, senão morreremos” 

Então a serpente mentiu: “É claro que você não 

morrerá! Pode comer!” 

Resultado: A mulher olhou o fruto, ficou com desejo e 

comeu! Foi assim que a mulher foi enganada. Porque 

ela acreditou na mentira do diabo.  Então ela ofereceu 

ao homem e ele comeu também. Assim, os dois 

desobedeceram à ordem de Deus e fizeram o que Ele 

disse para não fazer. Eles não morreram na hora, mas 

a morte entrou no coração deles como um veneno 

mortal. Esse veneno iria matá-los aos poucos, pois eles 

envelheceriam e um dia morreriam. Essa escolha 

errada chama-se pecado. Foi assim que o pecado 

entrou no coração deles. 

Ouça esta história para entender melhor o que 

aconteceu naquele dia: (Leia!) 

Certa vez a mãe de um garoto esperto disse 

pra ele que iria colocar uma armadilha para pegar um 

rato que estava roendo os alimentos na cozinha, e que 

ele não devia sequer chegar perto dessa armadilha, 

pois era muito perigosa e poderia machucá-lo. A mãe 

colocou um pedaço de queijo com veneno na 

armadilha, e pôs a armadilha em cima de um armário, 

onde o garoto não poderia alcançar. Mas o garoto, 

muito curioso, descobriu onde estava a armadilha e  
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subiu no armário. Quando ele viu o pedaço de queijo, 

ficou com vontade de comê-lo, pegou-o e comeu! Sabe 

o que aconteceu? Quando ele comeu o queijo, ingeriu 

também o veneno que estava nele e começou a passar 

mal. Além disso, a armadilha machucou a sua mão e 

ele teve que ser levado para o hospital, onde ficou 

muitos dias tomando remédios, e o pior: ficou longe da 

sua mãe por muito tempo. 

O HOMEM FICOU SEPARADO DE DEUS 

Toda escolha errada tem consequências desastrosas, 

ou seja, resultados ruins. O resultado ruim da escolha 

errada que o homem e a mulher fizeram foi a 

separação de Deus. Deus ficou muito triste com o que 

eles fizeram e, por causa desse pecado, eles foram 

expulsos do jardim e perderam tudo o que Deus tinha 

dado a eles. A vida depois do pecado não seria mais a 

mesma. Agora, tudo seria mais difícil. 

Lembram-se da história do garoto? Era mais fácil ele 

obedecer à mãe e ficar longe da ratoeira, ou ficar 

doente longe da mãe no hospital? Ficar longe e doente 

no hospital é muito mais difícil! Porque não é bom ficar 

longe de quem a gente ama. Foi exatamente isso que 

o pecado fez com o homem: ele separou o homem de 

Deus. Deus continuava amando o homem que Ele 

criou, assim como a mãe continuava amando o filho, 

mesmo depois da sua desobediência. Mas, para o bem 

do garoto, ele precisava ficar separado dela no 

hospital para poder melhorar e voltar pra casa. 

Deus então fez um plano para ajudar o homem. Ele 

prometeu enviar Jesus para morrer na cruz e acabar 

com o pecado de uma vez por todas. Assim, todos que 

cressem em Jesus teriam seus pecados perdoados e 

poderiam viver com Deus para sempre. 

Jesus é como aquele remédio que o médico deu ao 

garoto que estava no hospital para tirar o veneno. 

Tomando o remédio certo, o garoto ficaria bom, não 

morreria nem ficaria longe da sua mãe. Poderia, 

portanto, voltar para casa e viver bem. 

O plano de Deus deu certo! Jesus veio, morreu na cruz 

pelos nossos pecados e hoje, quando você crê em  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus como o seu Salvador, você recebe a vida eterna 

de Deus. Isso é maravilhoso!!! Agradeça a Deus por 

isso. 

 

Atenção líder!  

Lembre-se que o momento do compartilhamento é  

muito importante para verificar se os juniores 

entenderam o conteúdo que foi ministrado e também 

para conhecê-los melhor através dos relatos de suas 

experiências. Fique à vontade para usar quantas 

perguntas quiser. Ore, peça a Deus estratégias e muita 

criatividade.   

 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Qual o nome do jardim que Deus criou para o 

homem viver?  

2- Deus criou o homem livre para fazer escolhas? 

3- Qual a ordem que Deus deu para o homem 

sobre a árvore do bem e do mal?  

4- O que aconteceria se o homem 

desobedecesse à ordem de Deus?  

5- A serpente mentiu ou falou a verdade para a 

mulher?  

6- O homem fez uma escolha certa ou errada?  

7- Qual o nome da escolha errada que o homem 

fez?  

8- O que aconteceu depois que o homem pecou?  

9- Qual o plano de Deus para resolver o 

problema do pecado?  

10- O que acontece quando cremos em Jesus? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Queremos nos reunir com você, líder, para um tempo 

de compartilhamento e troca de experiências. O 

encontro será online, pelo Google Meet, no próximo 

domingo, dia 02 de maio às 16h. Sua presença é muito 

importante para nós. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 


