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Série: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA 
Tema: PROTEJA O SEU CORAÇÃO 
 

 

Objetivo do estudo: Levar as crianças a proteger o coração do mal e a 
se relacionar com Deus Pai como filho. 
 

♦ INTRODUÇÃO PARA O LÍDER: Pergunte as crianças: Para vocês, o 
que é ter uma vida  abençoada? Explique as crianças que ser abençoado 
não está relacionado com aquilo que temos ou recebemos (brinquedos, 
passeios, dinheiro, etc...) mas sim quando entendemos que somos filhos 
amados por Deus e que nada pode mudar essa verdade. Quando o 
nosso coração tem certeza dessa verdade, entendemos que o nosso 
maior tesouro é possuírmos a salvação e a presença do nosso amigo 
Espírito Santo.  Essa certeza nos faz ter e viver uma vida abençoada. 
 

QUEBRA GELO:  

Material: Dois copos, água, um pouco de terra/areia Desenvolvimento: 
Em um dos copos coloque um pouco da terra/areia. Coloque a água nos 
copos. No copo com a terra a água ficará suja, no outro copo a água 
estará boa para ser consumida. Pergunte as crianças: Da água de qual 
copo vocês beberiam?  Com certeza responderão que é do copo que 
está com água limpa.  

 

Conclusão: Nós  não queremos o que é sujo não é? Deus também não! 
Ele deseja que o nosso coração seja sem maldades, puro e limpo como 
essa água. Para ter uma vida abençoada, precisamos ter um coração 
limpo, que agrada a Deus. 
 
 
 
 
 

BASE BÍBLICA: 

“Acima de tudo,  guarde o seu coração, pois 
dele depende toda a sua vida” (Prov.4.23) 



 
 
Compartilhamento: 
 
1-COMO PODEMOS GUARDAR O CORAÇÃO? 
Tendo a certeza da nossa filiação em Deus. Quando temos certeza do amor de Deus 
por nós como filhos, nos tornamos obedientes a Deus e Sua Palavra. Alguém que 
vive como órfão tem um coração voltado para a raiva, egoísmo e  avareza. 
 

2- VOCÊ ACHA QUE A SUA VIDA É MAIS QUE ABENÇOADA? 
JUSTIFIQUE! 
No mundo de hoje ser abençoado está ligado ao que se possuI (bens) como 
mencionamos no início. Isso não é verdade! Se você não se sente uma criança mais 
que abençoada, você precisa crer que você é um filho de Deus e se apropriar dessa 
verdade. 
 

CONCLUSÃO: Para termos uma vida mais que abençoada precisamos 
combater o egoísmo que é fruto de quem não tem Deus como Pai. Deus 
é generoso e por isso precisamos perceber as necessidades das outras 
pessoas e não apenas as nossas. Precisamos ser gratos por tantas 
bençãos que recebemos e com isso o nosso coração se manterá alegre 
e cheio de paz  em contribuir. Lembre-se, somos filhos de Deus e Nele 
encontramos tudo o que precisamos. 
 
PARA PENSARMOS... Não basta saber que Deus é Pai, é preciso se 

relacionar com Ele como filho. (Pr. Alex Castilho)



 
 
 

                                         ATIVIDADE 
 
 
Semana 21/02/2021 a 27/02/2021 

 
 

RECORTE E COLE DENTRO DO CORAÇÃO ALGUNS SENTIMENTOS E 

ATITUDES PRATICADAS POR UM FILHO DE DEUS. 

 
 

            AMOR 
 

  EGOÍSMO 
 

ALEGRIA 
 

 

GENEROSIDADE 

 

 

        RAIVA 

 

 

GRATIDÃO 
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