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Lição

Viva a

VIDA!

Texto Bíblico
Êxodo 1.15-17

Fique Alerta!
Baseado nas dez leis que Deus
entregou para Moisés, os homens
criaram algumas das leis que você
conhece hoje. Por exemplo, da quinta
até a décima, o Senhor ensina como
devemos tratar uns aos outros. Nessas
leis, você, não só encontra seus
Direitos como também seus
Deveres. Siga cada uma
para viver melhor.

15 - O rei do Egito deu a Sifrá
e a Puá, que eram parteiras das
mulheres israelitas, a seguinte
ordem:
16 - Quando vocês forem ajudar as
mulheres israelitas nos seus partos,
façam o seguinte: se nascer um menino, matem; mas, se nascer uma menina,
deixem que viva.

Enfoque
BÍBLICO

Salmos 36.9
Tu és a fonte da vida, e,
por causa da tua luz, nós
vemos a luz.

17 - Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram
o que o rei do Egito havia
mandado. Pelo contrário,
deixaram que os meninos
vivessem.
Mateus 2.13

13 - Depois que os visitantes foram embora, um anjo
do Senhor apareceu num sonho a
José e disse: — Levante-se, pegue
a criança e a sua mãe e fuja para o
Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois
Herodes está procurando a criança
para matá-la.

+

leis para guiar o homem a viver bem
em sociedade e cuidar direitinho da
vida dada por Deus.

BÍBLIA

A vida vem de Deus
Deus formou o homem para viver
eternamente. Por isso Ele criou um
mundo tão perfeito, com uma diversidade de vida inexplicável. Todavia,
o homem perdeu essa capacidade
de viver para sempre a partir do
momento que desobedeceu o seu
Criador. Devido ao pecado cometido no Jardim do Éden pelo primeiro
homem, o castigo de Deus foi que a
vida humana passasse a ser limitada,
ou seja, o homem teria um prazo de
vida. O pecado trouxe ainda outras
consequências ruins para o homem:
morte, sofrimento, violência, maldade, dor... E por causa de tudo isso,
foi necessário o estabelecimento de

O dom da vida
Você recebeu um lindo presente
de Deus, mas esse não é como os
outros que você ganha e que se perdem ou se quebram. Esse presente
é raro, caro... é a sua vida! Viu como
você é d+? Você não é apenas algumas células reunidas de qualquer
maneira, você é o melhor de Deus.
Por isso sua vida está acima dos
padrões de avaliação do mundo, e
não obedecer às leis de Deus em
relação à proteção dela é pecado e
ofende ao Senhor. Será que você é
um dos que acham que é dono de
suas próprias forças, conquistas e
habilidades ou será que se sente
desvalorizado por não possuir muitos talentos? Acredite: nosso valor
não provém de nossas realizações
ou do que as pessoas pensam a
nosso respeito, mas de Deus que
escolheu nos dar de presente o
maravilhoso dom da vida.

Defendendo a vida

VIVA A
VIDA!!!
4
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Ultimamente, muitas discussões têm sido feitas para
a legalização do aborto. Essa
prática é um crime contra a vida
que o Senhor dá. E a única pessoa que pode tira-la é o próprio
Deus, pois Ele deu e Ele tomou,
bendito seja o seu santo nome
(Jo 10.18).

Você se recorda do que aconteceu com os bebês judeus quando
o povo era escravo no Egito? Faraó
havia dado uma ordem para que
matassem todos os meninos que
nascessem, porém as parteiras decidiram que seria melhor obedecer
ao Senhor, não matando aqueles
inocentes e desobedecer à ordem
do rei. É claro que entre esses bebês
que estavam marcados para morrer,
estava Moisés. Lembram de como,
depois de crescer, ele libertou o povo
da escravidão egípcia? E se as parteiras tivessem obedecido ao rei?
Perdem-se oportunidades de se
conhecer o que poderiam acrescentar de bom para a sociedade. Você
tem todo o direito de ter alguém que
lhe proporcione uma vida com muito
carinho, cuidado, amor e proteção,
garantido por lei. Mas você também
tem o dever de cuidar bem de você
mesmo, não fazendo algo que prejudique sua saúde ou o faça correr
riscos desnecessários.

A palavra é...

compartilham o mesmo ambiente.
A obediência às regras é o dever
de cada um.
Além dos deveres, nós também temos direitos que são garantidos pelas
mesmas regras que obedecemos. A
partir do momento que você obedece
a regra de respeitar o espaço do seu
próximo, você está garantindo a ele o
direito de ter o seu espaço respeitado
e vice-versa. Você deve pensar da seguinte forma: “o meu direito começa
quando o do meu próximo termina”.
Se todos nós agirmos assim, com
certeza viveremos em uma sociedade
muito melhor.

Todas as pessoas que vivem em
uma sociedade bem organizada,
têm a obrigação de obedecer as
regras. Pois elas determinam a boa
convivência entre as pessoas que

Deus é o autor de sua vida. Ele
criou você e o conhece pelo nome, o
ama e tem um propósito, uma missão
para a sua vida. Por isso, você não

Falando Sério

DIREITOS E
Mensagem para a
DEVERES minha vida
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não só o formou como o constituiu
como alguém muito importante e
separado por Ele para um fim especial: viver bem todos os dias,
com este maravilhoso presente
do Criador.

Rompendo

fronteiras

pode fazer o que quiser com ela, só
Ele pode, assim você não corre o risco de ver seu futuro interrompido.
Como cuidar então desse belo
presente? Valorizando-o. Encha a
sua vida da presença do Senhor e
do Espírito Santo. Pessoas vazias
são alvos fáceis para o Inimigo.
Deus já tinha um plano para sua
vida antes que você nascesse. Ele

Muitos pré-adolescentes vivem em determinadas áreas e não
tem acesso à saúde, à educação, à
alimentação saudável, entre outros.
Louve a Deus por você ter, pelo
menos, o mínimo para a sua sobrevivência pois existem pessoas que não
possuem nem mesmo esse mínimo!
Há outros pré-adolescentes que sofrem maus tratos na família, passam
por privações de cuidado e afeto e
isso prejudica o seu desenvolvimento
psico-social. Ore com toda a turma
para que esses pré-adolescentes
possam conhecer Jesus e terem o
direito de viver sua adolescência com
saúde e proteção.

passando a Limpo
1. Escreva C, para as afirmações corretas e E para as erradas.
____ a. Deus formou o homem para viver eternamente.
____ b. O aborto é um crime contra a vida.
____ c. Você não deve cuidar bem de você.
____ d. Não há conflito entre os deveres para com Deus e os deveres
para com a Pátria.
6
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2. Assinale a alternativa com a referência bíblica que cita os deveres
terrenos do cristão:
Mateus 17.24-27

Romanos 13.1-7

João 8.30-32 		

João 2.22-25

3. Coloque embaixo, na coluna correspondente, os deveres para com
Deus e os com a Pátria.

Adoração – Impostos – Dízimos – Serviço Militar – Respeito
às autoridades – Cumprimento das leis – Reverência –
Votar nas eleições – Amor – Ofertas alçadas.

Cidadania Terrena

Você sabia?

Que o Brasil entrou para o grupo
de países com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), alto? Isso
significa que houve um aumento da
expectativa de vida (estamos vivendo

Cidadania Celestial

mais!), da taxa de alfabetização entre
adultos e uma quantidade maior de
crianças e jovens estudando. Nosso
país, em uma escala de 0 a 1, conseguiu atingir um nível de 0,813.
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