
 

13/02/2020. 

Quebra Gelo:  Vamos testar suas habilidades? 

 Vamos montar uma torre  a mais alta que você puder com copos 

descartáveis sem derrubar nadinha! 

 

 

Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre a sua 

semana o que vivenciaram. 

 

Inicie sempre com oração e louvor! 

 

 

Objetivo: Compartilhar que orgulho é pecado, pois tudo que somos 

vem de Deus. 

 

Texto Base: Gênesis 11- 1 ao  9. 

 

 

                    A bíblia conta que depois do dilúvio as famílias cresceram 

tanto que encheram a terra e todos se entendiam muito bem, pois 

falavam as mesmas palavras.                      

                   Alguns resolveram sair do Oriente e foram para uma 

planície chamada Sinar, lá eles aprenderam a usar um material novo, 

pois é eles aprenderam a fazer tijolos queimados e descobriram o 

quanto eram bons pras suas construções, pois até então só usavam 

piche e pedras em suas construções. Daí veio uma idéia mirabolante 

e catastrófica construir uma torre tão alta que pudesse tocar o céu, 

um monumento onde todos da terra pudessem ver que eles estavam 

alí e eram os mais poderosos do mundo todo e disseram  não 

seremos mais espalhados pelo mundo inteiro. 

                 Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens 

estavam erguendo e percebeu que a torre seria só o começo e logo 

seriam capazes de fazer o que quisessem (Gênesis 11:5). 

                Deus disse essa gente é um povo só e falam todos uma 

mesma língua, a fim de que não entenda um  o que outro está 

dizendo. E ninguém se entendia mais e atrapalhando o término da 

torre. 

              Tão Inteligente o plano de Deus quando trocou a língua deles 

para que entendessem que sem Deus não somos nada. Era um povo 

orgulhoso que achava que não precisava de Deus para nada, Foi o 

coração orgulhoso que fez  

 

 

 

Alguma vez você já se sentiu tão importante em um jogo onde só 

você sabia jogar ou em alguma tarefa da escola que se você não 

tivesse lá nada sairia bom? 

 

Então o orgulho é um perigo e é pecado! 

Tudo que sabemos fazer nossos talentos, inteligência, tudo vem de 

Deus. 

 A inteligência para resolver as continhas de matemática, para 

decorar aquela canção em inglês Tudo vem de Deus! 

 

Ser sábio é reconhecer que tudo vem de Deus e ser humilde é ser  

grato por tudo que ele é e faz em nossas vidas! 

 

O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será 

respeitado. 

Prov 29:23 

 

 

Pedidos de oração: 

 

Ensinar as crianças a agradecerem pelos milagres e provisões que 

tem recebido, Deus se alegra com um coração grato. 

Forjar sempre no coração deles que dependemos de Deus pra tudo e 

como é bom estar nessa dependência. 

Deus tudo pode! 

 

 

                 

                  



           






