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ApresentaçãoApresentação

Entendemos que o culto familiar é uma prática 

devocional e um princípio bíblico, que sua realiza-

ção, portanto, implica regularidade, dedicação e 

amor. É por isso que disponibilizamos aos pais e aos 

MCAs o programa DiscipuLAR, um material de 

apoio para realização dos cultos em família. Com 

ele, nutrimos a grande expectativa de auxiliar os 

pais e as famílias na nobre missão de evangelizar, 

ensinar e discipular seus filhos, através do culto 

familiar.

Lembramos que algumas crianças e alguns adoles-

centes são filhos de casamentos mistos, como era o 

caso de Timóteo, filho de mãe judia e cristã e de pai 

grego (At 16:1). Ressaltamos o fato de que isso não o 

impediu de aprender as sagradas letras, através de 

sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide (1 Tm 1:5, 3:15). Por 

isso, esperamos que os cônjuges de casamentos 

mistos, pais solteiros, viúvos ou divorciados tam-

bém se sintam incluídos neste programa e possam 

praticar o culto familiar ao Senhor.
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Nosso desejo e nossa oração é que pais e filhos se 

reúnam em torno da Palavra de Deus, em amor e 

comunhão, e possam desfrutar de momentos de 

paz e união em Cristo. Esperamos que, a cada pôr 

do sol semanal, na sexta-feira ou no momento 

especial de culto no lar, Deus seja glorificado e as 

famílias sejam fortalecidas no poder do Espírito 

Santo. Oramos e esperamos que nossas crianças e 

nossos adolescentes sejam verdadeiros discípulos 

de Jesus.

Que o nosso bom e eterno Pai abençoe as famílias, 

as crianças e os adolescentes. Amém!

Luis Cesar Galvão Camargo

Ministério de

Crianças e Adolescentes

da Convenção Geral
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Entenda
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

DiscipuLAR é um programa de resgate e incentivo 

ao culto familiar, e funciona, basicamente, como 

um devocional semanal para as famílias. Cada 

temática do programa é trimestral, contendo treze 

dias de cultos semanais.

1 – O que é ?1 – O que é ?

Deve-se realizar o programa entre todos os membros 

da casa (cônjuges, pais, filhos e outros membros, 

quando houver), no formato de culto doméstico ou 

culto familiar, conforme sugerido nesta publicação. 

Não sendo possível reunir todos os membros da casa, 

é importante que, pelo menos, uma pessoa responsá-

vel realize o culto, para que a criança ou o adolescente 

não deixe de participar com regularidade.

2 – Como realizar ?2 – Como realizar ?
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Deve-se realizar o programa em casa, ou seja, no 

ambiente familiar, onde as relações e os vínculos 

são fortalecidos e os primeiros passos da vida cristã 

começam e devem ser desenvolvidos.

3 – Onde realizar ?3 – Onde realizar ?

Os cultos do programa DiscipuLAR deverão aconte-

cer, preferencialmente, ao pôr do sol da sexta-feira, 

ou seja, no início do sétimo dia da semana. Não 

sendo possível, a família poderá reservar outro dia e 

outro horário mais adequados para o momento do 

culto em família, pois é importante que haja regula-

ridade na realização do programa.

4 – Quando realizar ?4 – Quando realizar ?

Entendemos que discipular, ou fazer discípulos, é 

um mandamento bíblico (Mt 28:19-20). E mais: 

entendemos que o processo de discipulado come-

ça em casa e que é dever da família, especialmente 

dos pais, ensinar os preceitos e os valores cristãos às 

crianças (Pv 22:6).

5 – Por que realizar ?5 – Por que realizar ?

DiscipuLAR
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O programa DiscipuLAR visa promover a unidade e o 

fortalecimento da família e da igreja de Cristo, bem 

como a adoração a Deus, o ensino bíblico e o discipu-

lado cristão, no ambiente familiar, sob a tutela dos 

pais ou da pessoa responsável pela família.

6 – Qual é o objetivo ?6 – Qual é o objetivo ?

Se examinarmos o Pentateuco, veremos que, bem 

no princípio, entre o povo hebreu, eram os próprios 

pais os incumbidos de transmitir as revelações de 

Deus aos seus filhos, em suas casas. O lar era uma 

escola em que as crianças conheciam quem era 

Deus e aprendiam a temer e a amar ao Senhor. Os 

pais deveriam ensinar, em todas as oportunidades e 

ocasiões. Contudo, havia um momento especial, 

durante o dia, em que os filhos eram reunidos para 

ouvir a palavra de Deus,¹ conforme lemos em 

Deuteronômio 6:4-9:

7 – Qual é a base bíblica ?7 – Qual é a base bíblica ?

1. Escola Bíblica em foco (2014:29)

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

DiscipuLAR
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forças. Que todas estas palavras que hoje lhe 

ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. Converse sobre elas 

quando estiver sentado em casa, quando estiver 

andando pelo caminho, quando se deitar e quan-

do se levantar. Amarre-as como um sinal nos 

braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos baten-

tes das portas de sua casa e em seus portões.

DiscipuLAR
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Conheça
o programa DiscipuLAR
para culto familiar

O programa DiscipuLAR é um roteiro para culto 

familiar, contendo textos bíblicos para leitura dire-

cionada, reflexões e motivos de oração. A ordem 

para a realização dos cultos em família está apre-

sentada da seguinte forma:

Momento para citar o título da reflexão do culto do dia. 

I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

Momento para iniciar o culto com uma oração e 

cântico(s). É importante que a oração seja conduzi-

da pelo pai, pela mãe ou por outra pessoa responsá-

vel pela família.

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar
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Momento para leitura do texto bíblico sugerido no 

programa. A leitura poderá ser realizada por qual-

quer membro da família, inclusive pela criança que 

saiba ler.

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

Momento para reflexão do texto bíblico sugerido no 

programa.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Momento para aplicação do texto bíblico à vida da 

família.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Momento para oração de gratidão, pedidos e inter-

cessão pela família e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

DiscipuLAR
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0101
CULTO

O DEUS DAO DEUS DA
CRIAÇÃOCRIAÇÃO

No princípio Deus criou os céus e a terra. (Gênesis 1:1)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

Quando nada existia, o Criador já existia. Na verda-

de, ele sempre existiu, pois é eterno: não tem come-

ço, nem fim. É um ser divino e triúno, o que significa 

dizer que ele é Deus e existe eternamente em três 

pessoas: o Pai, o Filho (Jesus) e o Espírito Santo. No 

princípio, a criação do mundo foi uma obra do Deus 

triúno, que fez todas as coisas através do seu glorio-

so poder. Deste modo, do nada, Deus criou tudo.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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Uma pergunta muito comum é: “Quem criou 

Deus?”. E a resposta é muito simples: ninguém! Isso 

mesmo. Deus não foi criado: ele é o criador de todas 

as coisas, o Senhor do universo. Foi ele quem nos 

criou e nos deu vida; por isso, devemos agradecer-

lhe e adorá-lo, pois ele é soberano; está acima de 

tudo e de todos; é o único Senhor e Deus de toda a 

criação.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Soberano, 

Eterno e Poderoso. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0202
CULTO

A CRIAÇÃOA CRIAÇÃO
DO MUNDODO MUNDO

A Bíblia diz que Deus, o grande Criador, fez todas as 

coisas em apenas seis dias. Do primeiro ao sexto dia, 

ele criou a luz, o dia e a noite, o céu, a terra, o mar, os 

rios e a vegetação, as plantas e as árvores, o sol, a lua 

e as estrelas, os animais marinhos, as aves, os anima-

is terrestres e o ser humano. Deus criou tudo! E tudo 

o que ele fez era perfeito e bom. Tudo ele fez pelo 

seu eterno e glorioso poder.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia 

ficado muito bom. (Gênesis 1:31)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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Há quem diga que o mundo surgiu a partir de uma 

grande explosão, e, ao longo de milhões de anos, foi 

passando por um processo de evolução, até chegar 

ao que conhecemos. Essa teoria é chamada de 

“evolucionismo”. Não acreditamos nisso! Cremos na 

Bíblia Sagrada, que diz ter sido o mundo criado por 

um Deus poderoso, que fez tudo a partir do nada. 

Por isso, adoramos o Senhor, o Criador.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Criador e 

Senhor do universo. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0303
CULTO

O DIA DOO DIA DO
SENHORSENHOR

Após ter criado tudo em seis dias, Deus descansou 

no sétimo. É por isso que o sábado, o sétimo dia da 

semana, é considerado o dia do Senhor. Esse é um 

dia especial, pois foi abençoado e santificado pelo 

Criador. O sábado é um memorial da criação; por 

isso, nesse dia, devemos lembrar das grandes obras 

do Senhor, desde o princípio, quando criou os céus, 

a terra e tudo o que existe.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

DiscipuLAR
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Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque 

nele descansou de toda a obra que realizara na 

criação. (Gênesis 2:3)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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O sábado é um presente de Deus para nós! É um dia 

especial, de bênção, em que paramos nossas ativi-

dades comuns da semana para nos dedicarmos 

exclusivamente às coisas de Deus. Separamos esse 

dia da semana para adorarmos ao Senhor, além de 

descansarmos e desfrutarmos da comunhão com 

ele, com a nossa família e com a nossa igreja local. 

Sábado é dia de celebração ao Criador.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Santo e 

Gracioso. Oremos uns pelos outros, pelas famílias e 

pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0404
CULTO

A CRIAÇÃOA CRIAÇÃO
DO HOMEMDO HOMEM

DiscipuLAR
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Deus é autor da vida e criador de tudo, inclusive do 

ser humano, a obra-prima da criação. Este foi o 

único ser criado pelas próprias mãos de Deus. As 

demais coisas e criaturas foram feitas pelo poder da 

sua palavra, ao som da sua voz; mas o primeiro 

homem, Adão, Deus criou a partir do pó da terra. 

Sim, do pó, o Criador o moldou como barro em suas 

mãos e colocou nele o fôlego de vida.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Então o Senhor Deus formou o homem do pó da 

terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e 

o homem se tornou um ser vivente. (Gênesis 2:7)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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Diz a Bíblia que Deus criou homem e mulher à sua 

imagem, conforme a sua semelhança (Gn 1:26-27), 

dando-lhes vontade própria, capacidade de pensar, 

decidir, escolher, sentir emoções, expressar-se, 

relacionar-se, amar, adorar. O ser humano, feito de 

um modo especial, foi criado para ser o represen-

tante de Deus na Terra. Por isso, devemos viver para 

o Senhor. Fomos criados para o adorarmos e nos 

alegrarmos nele.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Criador e 

Autor da vida. Oremos uns pelos outros, pelas famí-

lias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0505
CULTO

A CRIAÇÃOA CRIAÇÃO
DA MULHERDA MULHER

DiscipuLAR
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Deus criou a mulher para que pudesse ser compa-

nheira do homem. Para o Senhor, não era bom que 

Adão vivesse sozinho. Por isso, ainda na criação, 

Deus o fez cair em um profundo sono, e, enquanto 

ele dormia, tirou uma das suas costelas; logo em 

seguida, fechou o espaço. Dessa costela, Deus criou 

Eva, a primeira mulher. Quando acordou, Adão 

ficou muito feliz com o presente de Deus para ele.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Com a costela que havia tirado do homem, o 

Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. 

(Gênesis 2:22)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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Como o homem, a mulher também é criação de 

Deus. Diz a Bíblia que Deus criou homem e mulher 

à sua imagem (Gn 1:27). Na criação e no reino de 

Deus, eles têm o mesmo valor e a mesma importân-

cia. Para Deus, nós, seres humanos, precisamos nos 

relacionar uns com os outros. Precisamos fazer 

amizades e viver em comunidade e comunhão.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Criador e 

Autor da vida. Oremos uns pelos outros, pelas famí-

lias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0606
CULTO

A BÊNÇÃOA BÊNÇÃO
DA FAMÍLIADA FAMÍLIA

DiscipuLAR
PROGRAMA PARA CULTO FAMILIAR

Deus criou o homem e a mulher iguais, em seu valor 

e sua importância, mas com características, sexos e 

papéis diferentes, na criação. Quando Deus criou a 

mulher, ele instituiu o primeiro casamento, dando 

ao homem uma legítima companheira, um verda-

deiro presente. Desta forma, Adão e Eva, unidos 

pelo matrimônio, puderam ter filhos e constituir 

famílias na Terra. 

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se 

unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só 

carne. (Gênesis 2:24)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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A base para a construção de uma família é a união 

de um homem com uma mulher, por meio do 

casamento, como aprendemos da Palavra de Deus. 

A família é uma instituição divina, uma bênção de 

Deus! Na família, o marido deve amar a sua esposa e 

a esposa deve respeitar o marido. Os filhos devem 

honrar os pais e obedecer-lhes. Estes, por sua vez, 

devem ensinar seus filhos no caminho em que 

devem andar (Pv 22:6).

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Amor e 

abençoa as famílias. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0707
CULTO

O JARDIMO JARDIM
DE DEUSDE DEUS

DiscipuLAR
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O ser humano foi criado por Deus para se relacionar 

com todas as coisas criadas, inclusive com a nature-

za. Ainda na criação, Deus plantou um belo jardim, 

no Éden, e colocou nele o ser humano, como res-

ponsável por cuidar desse jardim. Nele, havia todo 

tipo de plantas e árvores frutíferas, bem como vários 

rios, que regavam a vegetação. O lugar era um 

verdadeiro paraíso criado por Deus.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

O Senhor Deus colocou o homem no jardim do 

Éden para cuidar dele e cultivá-lo. (Gênesis 2:15)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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O planeta Terra é a nossa casa; por isso, precisamos 

cuidar dele com responsabilidade. A preocupação 

com o meio ambiente deve ser um compromisso 

de todos nós. É da natureza que Deus dá os recursos 

para o nosso sustento, como, por exemplo: a água, o 

alimento (carne, grãos, frutas e verduras), a roupa, o 

calçado, além de toda a matéria-prima utilizada na 

fabricação de bens e produtos. Devemos zelar pelo 

nosso jardim!

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele provê os recur-

sos necessários às famílias e as sustenta.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0808
CULTO

O TRABALHO DOO TRABALHO DO
SER HUMANOSER HUMANO

DiscipuLAR
PROGRAMA PARA CULTO FAMILIAR

O lugar de habitação do ser humano, o jardim do 

Éden, era também o seu local de trabalho. Quando 

terminou de criar os animais, Deus deu ao homem a 

tarefa de identificá-los. Deste modo, Adão deu 

nome a todos os animais, além de cultivar e cuidar 

do jardim. Deus lhe deu responsabilidades. E mais: 

o Criador deu ao homem e à mulher a missão de 

governar e cuidar da terra, debaixo da sua autorida-

de (Gn 1:28-30).

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Depois que formou da terra todos os animais do 

campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os 

trouxe ao homem para ver como este lhes cha-

maria; e o nome que o homem desse a cada ser 

vivo, esse seria o seu nome. (Gênesis 2:19)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir
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Na criação, já existia trabalho. Desde o início do 

mundo, Deus deu ocupações ao ser humano, para 

que pudesse tirar o seu sustento da terra. É claro 

que, antes do pecado, nos dias de Adão, o trabalho 

era mais prazeroso e menos cansativo. Mas, mesmo 

em nossos dias, continua sendo bênção do Senhor; 

traz dignidade ao ser humano. Por isso, devemos 

trabalhar e servir a Deus com alegria.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele provê os recur-

sos necessários às famílias e as sustenta. Oremos 

uns pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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I. Vamos AprenderI. Vamos Aprender

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

0909
CULTO

DiscipuLAR
PROGRAMA PARA CULTO FAMILIAR

No jardim do Éden, Adão e Eva contavam com 

todos os tipos de árvores frutíferas, das quais pode-

riam comer os frutos livremente. Mas, no mesmo 

jardim, havia a árvore do conhecimento do bem e 

do mal, de cujo fruto o casal não poderia comer. O 

Senhor alertara o homem e a mulher quanto à 

consequência da desobediência: “Não comam! 

Caso contrário, vocês morrerão!” 

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

E o Senhor Deus ordenou ao homem: "Coma 

livremente de qualquer árvore do jardim, mas 

não coma da árvore do conhecimento do bem e 

do mal, porque, no dia em que dela comer, certa-

mente você morrerá". (Gênesis 2:16-17)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

A ORDEMA ORDEM
DE DEUSDE DEUS
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Quando o Senhor nos proíbe de algo, com certeza, é 

para o nosso bem. Deus é sábio em seus propósitos; 

por isso, nos orienta, nos adverte e nos corrige. Foi o 

que ele fez no jardim, ao proibir o homem e a 

mulher de comerem o fruto da árvore do conheci-

mento do bem e do mal. O Senhor queria poupá-los 

da morte. A verdade é que Deus sempre sabe o que 

é melhor para nós. Ele é soberano e muito nos ama. 

Por isso, devemos obedecer-lhe.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Senhor e 

Soberano. Oremos uns pelos outros, pelas famílias e 

pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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Vamos lembrar que o Criador havia permitido ao 

casal comer os frutos de quase todas as árvores do 

jardim no Éden, pois apenas o fruto de uma árvore 

era proibido. Mas o diabo, o inimigo de Deus, usou 

uma serpente para seduzir e enganar a mulher. Ao 

se aproximar de Eva, de modo sorrateiro e malicio-

so, a serpente distorceu as palavras do Senhor, 

enchendo o seu coração de dúvidas. A serpente 

estava mentindo.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Disse a serpente à mulher: "Certamente não 

morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele 

comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão 

como Deus, conhecedores do bem e do mal". 

(Gênesis 3:4-5)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

A SERPENTEA SERPENTE
DO MALDO MAL
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Mentir é algo que o diabo tem feito, desde o come-

ço do mundo. Deus havia alertado o homem e a 

mulher, ao dizer-lhes que morreriam, caso desobe-

decessem à sua palavra. Mas, contrariando o 

Criador, a serpente disse que não morreriam. Veja 

que ousadia do diabo! Assim ele tem feito, até hoje, 

influenciando muitas pessoas e disseminando 

muitas mentiras. Por isso, devemos estar atentos à 

palavra da verdade, que é a Palavra de Deus.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Poderoso e 

nos livra do mal. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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Adão e Eva conheciam a verdade e sabiam das 

consequências da desobediência, pois Deus os 

havia orientado. Durante a conversa com a serpente 

maligna, Eva até tentou rebater as suas palavras 

mentirosas, mas, infelizmente, acabou sendo sedu-

zida e enganada. Eva comeu o fruto e Adão tam-

bém! O casal desobedeceu à palavra de Deus, 

dando ouvidos à serpente. Ambos pecaram, ao se 

rebelarem contra o Criador.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Quando a mulher viu que a árvore parecia agra-

dável ao paladar, era atraente aos olhos e, além 

disso, desejável para dela se obter discernimen-

to, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu 

marido, que comeu também. (Gênesis 3:6)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

O PECADO DAO PECADO DA
DESOBEDIÊNCIADESOBEDIÊNCIA
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O pecado é uma afronta a Deus, ou seja, o pecado é 

uma atitude de rebeldia ou desobediência ao 

Senhor. Desde o princípio, Deus estabeleceu man-

damentos para que o ser humano pudesse desfru-

tar de uma vida plena e feliz. Adão e Eva viviam bem 

no jardim, até o dia em que escolheram desobede-

cer. Assim Deus faz: ele nos reserva o direito de 

escolhermos entre o bem ou o mal, a vida ou a 

morte, obediência ou desobediência.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Santo e 

Misericordioso. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.
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Ao pecarem, Adão e Eva, tomados de culpa e vergo-

nha, esconderam-se do Criador. A partir de então, o 

Senhor sentenciou os culpados, além de expulsá-

los do paraíso: a serpente rastejaria sobre a terra, a 

mulher teria terríveis dores na gravidez, o homem 

trabalharia arduamente, o casal viveria conflitos no 

relacionamento, a terra sofreria degradação, a 

humanidade seria escrava do pecado e da morte.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do 

Senhor Deus que andava pelo jardim quando 

soprava a brisa do dia, esconderam-se da pre-

sença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 

(Gênesis 3:8)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir

AS CONSEQUÊNCIASAS CONSEQUÊNCIAS
DO PECADODO PECADO
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O pecado traz consequências! Quando o primeiro 

casal pecou, o Senhor lhe deu a oportunidade de 

reconhecer a sua culpa e confessar o seu erro; mas 

não foi essa a sua escolha. Homem e mulher tenta-

ram se justificar, mas os seus argumentos não 

funcionaram; por isso, tiveram de sofrer os danosos 

efeitos do pecado. Obedecer a Deus sempre será a 

melhor opção, pois ele sabe o que faz e nos orienta 

com amor.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Justo e Fiel. 

Oremos uns pelos outros, pelas famílias e pela igreja.

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar
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Vamos orar em gratidão a Deus e cantar louvores ao 

seu nome.

II. Vamos AdorarII. Vamos Adorar

Deus é gracioso! Mesmo quando o ser humano caiu 

em desgraça, no jardim, o Criador lhe revelou a sua 

graça, por meio de uma promessa à humanidade. 

Ele disse que o descendente da mulher destruiria a 

serpente, ferindo-lhe a cabeça. Essa promessa 

apontava para a primeira vinda de Jesus Cristo à 

Terra, pois ele é o descendente da mulher que 

venceu o diabo, a antiga serpente, esmagando-lhe 

a cabeça.

IV. Vamos PensarIV. Vamos Pensar

Porei inimizade entre você e a mulher, entre a 

sua descendência e o descendente dela; este lhe 

ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar". 

(Gênesis 3:15)

III. Vamos Ler e OuvirIII. Vamos Ler e Ouvir



38

Em Jesus Cristo, Deus revelou a sua graça salvadora 

à humanidade: Porque Deus tanto amou o mundo 

que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que 

nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna 

(João 3:16). A vida plena e eterna, que o primeiro 

casal perdeu, no jardim, por causa do pecado, pode 

ser alcançada por meio da fé. Para isso, precisamos 

nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus 

de todo o coração.

V. Vamos ViverV. Vamos Viver

VI. Vamos OrarVI. Vamos Orar

MCA
MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Oremos em gratidão a Deus, pois ele é Misericor-

dioso e Gracioso. Oremos uns pelos outros, pelas 

famílias e pela igreja.
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Deuteronômio 6:4-9

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 

Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

forças. Que todas estas palavras que hoje lhe orde-

no estejam em seu coração. Ensine-as com persis-

tência a seus filhos. Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, quando estiver andando 

pelo caminho, quando se deitar e quando se levan-

tar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-

as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de 

sua casa e em seus portões.
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