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QUEBRA-GELO  
Mostre uma caixa de presente ou bombons. 
Pergunte quem quer a caixa.  
Pergunte: Você estaria disposto a qualquer coisa pela 
caixa? E se eu pedir pra você pagar um mico aqui na 
frente de todo mundo? (Deixem que respondam) 
Depois diga que você não vai pedir.  E mostre a caixa 
vazia. 
Durante a lição você pode usar esta brincadeira 
como uma analogia... do que somo capazes de fazer 
para ter o que queremos. 
 
Oração breve 
Orações de gratidão. Cada junior deve ser grato por 
algo que tem. 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 11 e 

12 anos – Lição 5) 

Tema: Quem tudo quer..... 

Todo ser humano tem desejos e vontades, e não 

existe nenhum mal nisso. O que o décimo 

mandamento proíbe é a ambição, o desejo ardente 

de possuir ou conseguir a todo custo o que pertence 

ao próximo. Tomemos como exemplo o rei Acabe. 

Ele poderia ter a terra que desejasse, mas tomado 

pela cobiça, desejou o vinhedo do seu próximo e 

não mediu esforços para conseguir. Cometeu abuso 

de poder, mentiu, inventou um plano sórdido e fez 

com que um homem inocente perdesse a vida. A 

cobiça é o resultado da maldade humana. 

 A cobiça infecta pobres e ricos nas suas mais 

diversas formas. 

É pecado o desejo ardente de possuir ou 

conseguir alguma coisa que pertence ao 

próximo. 
O tema diz respeito à concupiscência da carne, da 

concupiscência dos olhos e da soberba da vida (Gn 

3.6; 1Jo 2.16). Isso envolve muitos tipos de pecado 

como sensualidade, luxúria, busca desenfreada por 

possessões ilícitas, obsessão pelo poder, ostentação 

esnobe e orgulho. Esse mal continua no gênero 

humano desde a sua queda até a atualidade. 

Qual a diferença entre cobiçar e desejar? 

 

A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo 

que pertence ao outro. Não se trata de 

simplesmente almejar uma casa ou um boi, mas 

de desejos incontroláveis de possuir a casa e o 

boi que já têm dono, e isso por meio ilícito. É o 

mesmo que roubar. A pessoa que cobiça perde o 

sentido da vida enquanto não tem aquilo que 

quer. 

Como saber se a concupiscência dos olhos está 

me dominando? 

1. Você vê e deseja 

2. Você fica desgostoso com o que tem 

3. Você fica triste, sofrendo, achando que só 

será feliz se tiver aquilo 

4. Você murmura para as pessoas porque não 

tem aquilo 

5. Você fica disposto a qualquer ato para ter 

aquilo 

O que fazer para não se deixar dominar pela 

concupiscência? 

Não ame as coisas do mundo (I Jo 2:15-17) 

1. Não dependa das coisas para ser feliz (Lucas 

12:33-34) 

2. Busque ser parecido com Jesus (Rm 13:14) 

3. Seja grato pelo que você tem  

O propósito divino é estabelecer limites à vontade 

humana, para que haja respeito mútuo entre as 

pessoas e seus bens. Muitos outros vícios 

acompanham a cobiça, como lascívia, 

concupiscência, inveja e avareza, entre outros (Gl 

5.20,21; Tg 4.2). Não pode haver paz num contexto 

como esse. É necessário que cada pessoa se 

controle para viver uma vida virtuosa, e isso é 

fundamental na construção de uma sociedade justa 

e feliz. Melhor é o que domina seu espírito do que o 

que toma uma cidade (Pv 16.32). Nós levamos 

vantagem por termos Jesus e o Espírito Santo (Gl 

2.20; 5.5). 
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Compartilhamento: 

1. Você acha normal o que aconteceu com a 

vinha de Nabote? 

(Explique que Acabe usou do seu poder 

como rei de forma errada, além de tramar 

um plano sórdido para tirar a vida de um 

homem. As atitudes de Acabe revelam seu 

caráter doentio.) 

 

2. O que você sentiria se tivesse a sua 

propriedade tomada? 

Resposta livre.  

 

3. Você já sentiu esse desejo que conversamos 

hoje por alguma coisa? Conte como foi e o 

como você agiu? 

 

4. AQ Gratidão é umas das armas contra a 

cobiça. Você é grato pelo que tem? 

 

5. O que você deve fazer se sentir cobiça por 

alguém ou inveja? 

(Orar, buscar a Deus, ser grato, valorizar o 

que tem e é) 

  

 Depois do compartilhamento,  ore com 

dificuldades de gratião pelo que tem 

Pergunte se alguém deseja fazer pedidos de 

oração.  Ore por todos os pedidos. 

 


