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SÉRIE: INVESTINDO EM GRANDES 

RELACIONAMENTOS 

 
 
 

TEMA: DEIXANDO O “EU” 

Base Bíblica: ...não é ciumento, 

nem orgulhoso, nem vaidoso. 

(I Coríntios 13:4 NTLH) 

 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a refletirem sobre a importância de 
abrir mão do seu ”eu” para serem parecidos com Jesus. 

 

Introdução para o líder: Estamos vivendo em um mundo onde o mais 

importante é o “eu”: o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero. Na internet, 
por exemplo, quantos likes eu recebo e até quantos seguidores eu tenho a mais que 
o meu amigo tem muita importância. Queremos ser vistos pelos outros e nos 
destacar...Hoje falaremos em não deixar que as nossas vontades gerem conflitos 
nos nossos relacionamentos. Leia a base bíblica e pergunte as crianças: O que é 
ser orgulhoso para vocês? E vaidoso? Após responderem, diga que a base para 
grandes relacionamentos (a série) é o amor e para isso precisamos deixar o ciúme, 
o orgulho e a vaidade de lado. Isso só é possível quando “deixamos o nosso “eu” 
para trás. (Tema da semana). 

Significado Orgulho- Sentimento de grande prazer, grande satisfação do 

próprio valor. Vaidoso- Aquele que deseja ser reconhecido pelos seus méritos. 

 
Quebra gelo – Além de mim... 

 
Material: 1 espelho 1 prato transparente ou qualquer outro objeto que consiga 
enxergar o outro lado. 

 
Desenvolvimento: Pergunte as crianças se elas sabem o que é empatia. Explique 
que é se colocar no lugar do outro, é não fazer com o outro aquilo que você não 
gostaria que alguém fizesse com você. Nesse momento, pegue o prato e coloque na 



frente do seu rosto e diga: É você conseguir olhar, perceber e sentir o outro. Você 
consegue ver além de você e das suas vontades, desejos, opiniões, caprichos, etc... 
Agora você vai pegar o espelho e colocar na sua frente. Você pode perguntar as 
crianças o que elas acham que você vê quando coloca o espelho na sua frente. Eles 
dirão que é o seu próprio reflexo. 

 
Conclusão: O espelho representa uma vida cheia de si. Uma pessoa orgulhosa, 
que se acha mais importante que a outra, gosta de aparecer e quer atenção o  
tempo todo. Pessoas assim, não conseguem olhar o outro. Tudo que consegue 
pensar e ver é ele próprio. Não deixe que o orgulho tire a sua empatia. Jesus 
morreu porque se colocou no nosso lugar. Vamos ser diferentes do que o mundo 
valoriza e olhar para Jesus e aprender com o Seu exemplo. 

 
 

Hora da história:     DAVI É PERSEGUIDO POR SAUL 

(Texto bíblico baseado no livro de l Samuel – adaptado) 
 

Depois de Davi ter matado Golias, o chefe do exército de Israel, o levou a Saul. Saul 
se agradou de Davi. Fez dele chefe no exército e o levou para sua casa. Mais tarde, 
voltando o exército da luta contra os filisteus, as mulheres cantaram: ‘Saul matou 
milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou com ciúme, porque isso 
fazia com que Davi se destacasse mais que ele. Mas o filho de Saul, Jonatas, não 
ficou com ciúmes. Ele amava muito a Davi, e Davi também o amava. Os dois 
prometeram serem sempre amigos. Davi tocava bem um instrumento chamado 
harpa e Saul gostava de sua música. Certo dia, o ciúme de Saul o levou a fazer algo 
horrível. Enquanto Davi tocava harpa, Saul atirou contra ele sua lança, dizendo: ‘Vou 
espetar Davi na parede!’ Mas Davi conseguiu desviar. Mais tarde, Saul tentou outra 
vez atingir Davi com a lança. Davi percebeu, assim, que tinha de ter cuidado. Saul 
havia dado a sua palavra que quem matasse o gigante Golias se casaria com a sua 
filha. Mas Saul, disse a Davi que podia levar sua filha Mical em troca de matar 
primeiro os 100 filisteus. Imaginem só! Saul esperava realmente que os filisteus 
matassem Davi. Mas os filisteus não o fizeram, e Saul teve que dar sua filha como 
esposa a Davi. Um dia, Saul disse a Jonatas e a todos os seus servos que queria 
matar Davi. Jonatas disse ao pai: ‘Não faça mal a Davi. Ele nunca lhe fez nenhum 
mal. Ao contrário, tudo o que fez foi de ajuda para você. Arriscou a vida para matar 
Golias, e você se alegrou com isso. Saul prometeu então não ferir Davi. Davi 
retornou e serviu a Saul, assim como antes. Certo dia, porém, enquanto Davi tocava, 
Saul atirou novamente a lança contra ele. Davi se esquivou e a lança atingiu a 
parede. Foi a terceira vez! Davi sabia então que tinha de fugir. À noite, Davi foi para 
a sua casa. Mas Saul mandou homens para matá-lo. Mical soube disso. Assim, ela 
disse a Davi: ‘Se não fugir agora, amanhã será morto. Naquela noite, Mical ajudou 
Davi a escapar pela janela. Por sete anos, Davi teve de se esconder em diversos 
lugares, para que Saul não o achasse. Deus tirou o reino de Saul por sua 
desobediência. O ciúme, o orgulho e a vaidade destruiu uma relação de amizade 
que estava se formando entre Davi e Saul. Saul não ouviu os conselhos do profeta 
Samuel que o alertava a todo instante e pagou um preço alto. Que eu e você 
estejamos sensíveis aos conselhos de pessoas que Deus colocar no nosso caminho, 
porque são bem aventurados os humildes de coração. 



 

Compartilhamento: 

 
 

1- VOCÊ TEM DIFICULDADE DE ASSUMIR OS SEUS ERROS E 
PEDIR DESCULPAS? 

O orgulho é o principal motivo para os desentendimentos. Para um relacionamento 
saudável num momento de conflito, não importa quem tem razão, precisamos uns 
dos outros e o orgulho atrapalha. 

 

2- EXISTE ALGO DE QUE VOCÊ SE ORGULHA? (SEU CANAL NO 
YOUTUBE, SEUS SEGUIDORES, UM  TALENTO, ETC..) 

Tudo aquilo que fazemos e temos sucesso vem do Senhor. Foi Ele que nos 
concedeu essa graça. Podemos ficar felizes com as nossas conquistas, mas isso de 
forma alguma pode ser utilizado para o nosso engrandecimento e nos acharmos 
melhores que os outros, pelo contrário, precisamos fazer tudo para a glória e 
engrandecimento de Deus. 

 
3- VOCÊ TEM OBEDECIDO A JESUS E BUSCADO SER UMA 

CRIANÇA HUMILDE? COMO? 
Em algum momento nós vamos errar, a grande questão é se vamos permanecer 
no erro ou se vamos lutar e consertar os nossos erros. 

 

 
Conclusão: Hoje aprendemos a importância de refletir se as nossas 
escolhas e decisões tem alegrado o nosso Deus. Precisamos ser e agir 
diferente. Diante de um mundo onde as pessoas visam seus próprios 
interesses e relacionamentos doentios, que a nossa vida e o nosso dia  
a dia revele Jesus, afinal somos seus discípulos. 

 
 
 

LÍDER - Pergunte as crianças se durante o estudo eles se lembraram 
de alguma situação que agiram como não deveriam por causa do 
orgulho e ore com elas. 


