
IGREJA BATISTA SUPERE 

Estudo de Células Kids    

Semana de 02/08/2020 a 08/08/2020 
 

SÉRIE: INVESTINDO EM GRANDES 

RELACIONAMENTOS 

                   

                       TEMA: A CURA DO RESSENTIMENTO 

      Base Biblica:  

     O ressentimento mata o insensato... 

(Jó 5:2) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Alertar as crianças quanto as terríveis 
consequências que o ressentimento gera em nós e em nossos 
relacionamentos. 

Significado de Ressentimento- Mágoa que se guarda de uma ofensa ou de 

um mal que recebeu. 

 Introdução para o líder: Leve um vidro de remédio com a palavra amor escrita 

no rótulo. Antes que as crianças vejam o que está escrito, pergunte a elas, o que 
você tem na mão e para que serve, eles responderão que é um remédio e que serve 
para curar uma dor. Revele o tema da semana e diga que falaremos sobre como 
curar o ressentimento, que traz dor porque fere e machuca. O ressentimento é  um 
dos grandes inimigos dos relacionamentos. É possível receber a cura através do 
amor ( mostre o vidro do remédio com a palavra escrita). 

.  

 

Quebra gelo –  Removendo o Ressentimento 

 

Material – 2 limões (sendo 1 descascado) 1 vasilha/pote transparente 
com água. 
 
Desenvolvimento: O líder vai pegar o limão com casca e dizer: Esse 
limão representa muitas pessoas que tentam se aproximar de Deus e 
mergulhar nos seus propósitos, viver uma vida feliz e cheia de paz, 
porém ela não consegue viver e alcançar essa felicidade porque tem 
dentro do seu coração, muita dor por não conseguirem perdoar quem a 
feriu.  As  vezes   para  os  outros  fingem  estar   tudo  bem,  mas estão 
 
 
 
 

 



cobertos de mágoas, tristezas e rancores e não conseguem viver a total 
alegria que Jesus nos promete. Somente quando removemos esse 
ressentimento com a ajuda do Espírito Santo  (mostre  o limão sem 
casca dizendo que é uma pessoa sem mágoa) conseguimos afundar 
numa profundidade com Deus em todas as áreas da nossa vida, uma 
total entrega a Ele.  
 
Obs- Dê alguns exemplos de pessoas na bíblia que tiveram inúmeros 
motivos para viverem ressentidos, mas decidiram viver a cura e a 
libertação para esse mal. Alguns deles: José com seus irmãos, Esaú 
com Jacó, Davi com Saul. Relembre as crianças que essas histórias já 
foram contadas nessa série sobre relacionamentos. Hoje, destaque a 
história de Jó, (conte a história) um homem íntegro e fiel a Deus, que  
sofreu injustamente. Perdeu bens, filhos e até a saúde foi abalada. Sua 
esposa se voltou contra ele e seus amigos quando o visitaram disseram 
que a culpa era dele. A bíblia diz que Deus transformou o final da vida 
de Jó muito melhor do que antes. 

 

Compartilhamento: 
 

1- VOCÊ SENTE ALGUM RESSENTIMENTO POR ALGUÉM? 
COMPARTILHE  

 

2- PARA VOCÊ, QUAIS ATITUDES PRECISA TER PARA QUE O 
RESSENTIMENTO NÃO FAÇA PARTE DA SUA VIDA E DOS 
SEUS RELACIONAMENTOS? 

 
 NÃO CALE A SUA DOR (Jó 7:11) 

É preciso colocar a dor para fora. Seja honesto 
e confesse que está doendo. Diga para Deus que  
está chateado e zangado. Deus compreende a sua 
dor, Ele mesmo a sentiu quando enviou o Seu filho 
para morrer por nossos pecados. Lembre-se que  
para você tomar um medicamento e ser curado, você precisa admitir  
que está com dor. 
 

 PERDOE QUEM TE FERIU (Jó 42:10) 
                           Quando   somos   feridos,   injustiçados   e   mal  

                                compreendidos somos levados a ficar magoados. 
                           Precisamos orar e desejar o bem para aqueles que  
                          nos feriram. Deus só começa trabalhar na nossa vida      
                          quando temos essa atitude. Foi assim com Jó! 
 

 
 
 



 
 

  REDIRECIONE A SUA VIDA (Jó 11:13)   
 

Depois que perdoamos quem nos ofendeu, devemos 
olhar para Deus e encarar o futuro. Ficar remoendo o 
que aconteceu no passado só trará dor. Devemos olhar 
adiante crendo que o melhor de Deus está por vir. 
 Você fica se lembrando diariamente quando foi a última vez que               
sentiu dor e o tipo de dor que sentiu? Acredito que não! Olhe para Deus 
e para o que Ele nos promete. A justiça é Dele.. 
 
 
Conclusão:  Hoje aprendemos como o ressentimento pode prejudicar a 
nossa vida e os nossos relacionamentos. Em algum momento das 
nossas vidas pessoas terão atitudes que poderão nos gerar mágoas, 
mas a boa notícia é que existe a cura, O apóstolo Paulo diz em l cor. 
13:5  que o amor não guarda rancor. Que a partir de hoje possamos ter 
as atitudes aprendidas nesse dia para que possamos desfrutar de uma 
vida feliz e relacionamentos saudáveis. 
 
 
Ore intencionalmente pelas crianças que demonstraram sentir 
mágoa por alguém. 


