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         SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

        Tema: ENTENDA AS PALAVRAS DE ADOÇÃO 
 

 

BASE BÍBLICA: 
 

“Deus meu! Deus meu! Por que me abandonaste?” 
(Mt. 27:46c) 

 
 
 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a sentirem Deus como Pai 

independente das circunstâncias, pois a  Palavra de  Deus nos assegura   que 
através de Jesus nos tornamos filhos de Dele.  
 

Para o líder: Explique o significado da palavra adoção. Aceitação de uma pessoa 

como parte integrante da vida de uma família, de uma casa. 
 
A quarta frase de Jesus na cruz demonstra um sentimento enorme de solidão e 
abandono. Jesus se separou do seu Pai, levou o peso dos nossos pecados por amor 
a mim e a você. Nesse mundo estaremos expostos a dores e tristezas, com isso, 
podemos ser levados a achar que estamos sozinhos. Precisamos entender e crer na 
Palavra de Deus, pois ela nos  revela que através de Jesus nos tornamos filhos de 
Deus. 
 
   

DINÂMICA:  Sou filho de Deus 
 

Objetivo: Refletir em situações que tem atrapalhado  de viver como filho de Deus. 
 

Material: 01 caneta e 02 folhas de papel ofício 
 
 
 
 
 
 

 
 



Procedimento: Desenhe um círculo em cada folha, com uma comunicação entre 
eles como se fosse uma ponte. 
 O primeiro círculo deve conter o nome de todas as crianças. No outro círculo, 
escreva a palavra “DEUS”. Fale para as crianças: Alguns sentimentos (mágoa, 
tristeza, solidão, não se sentir amado) nos faz esquecer  que temos Deus ao nosso 
lado. Pensem se existem situações que tem feito vocês se sentirem abandonados 
por Deus.  Fazendo-o esquecer que Deus é  seu Pai. Fale o que Deus fez para 
restabelecer o relacionamento de filho com a humanidade, Ele deu o Seu filho como  
solução para que não houvesse mais esta separação. 
Em seguida, escreva na ligação dos  dois círculos a palavra “JESUS”. 
Fale: E agora? Vocês continuam separados de Deus? Comece a tirar os nomes das 
crianças do primeiro círculo e fale que Deus amou tanto ( Diga o nome da criança e 
passe o nome pela “ponte” que é Jesus e coloque no outro círculo.  
 Quando todos os nomes estiverem dentro do círculo “Deus”, fale que esta é uma 
demonstração do grande amor de Deus para com eles e a humanidade. 
Para concluir, fale que ao aceitarmos Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de 
Deus.  A Palavra de Deus nos assegura. ( João 1.12)  “Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu 
nome”.  
 

Compartilhamento: 

 
 VOCÊ JÁ PASSOU POR  GRANDES MOMENTOS DE TRISTEZA, ABANDONO E 

SOLIDÃO? COMO REAGIU? COMPARTILHE 

Por conta do nosso afastamento  de Deus, vivemos num mundo mundo mal. Passamos por 

dificuldades e injustiças mas precisamos entender que Deus jamais nos deixa só. 

 

 VOCÊ JÁ TEVE ALGUMA ATITUDE QUE FOI DIFÍCIL TOMAR,  MAS FEZ POR 

OBEDIÊNCIA SABENDO QUE ERA O CORRETO? 

Nossa vontade nunca é a de sofrer. Jesus também não desejava sofrer na cruz, 

mas Ele decidiu obedecer ao Pai e recebeu a recompensa. Seu nome tem poder e 

toda autoridade. 

 

Conclusão: Hoje aprendemos que enquanto aqui estivermos, 

passaremos por momentos difíceis, porém esses momentos jamais 
poderão nos fazer esquecer que Deus estará sempre ao nosso lado. 
Momentos difíceis, muitas vezes servirão para nos ensinar algo. Como 
filhos, precisamos continuar confiando e obedecendo. Lembre-se Deus 
nos ama,  Jesus passou por grande solidão para que   não passemos 
por ela.   

PARA O LÍDER: Ore intencionalmente pelas crianças que possuem 
pensamentos ou vivem situações que roubam a sua paz e esperança. 

 

 

 

 


