
 

Aos pais, 

Esse devocional é para toda a família. Separe um tempo em 
família e dedique ao estudo da Palavra de Deus. Ensine o seu filho no 
caminho que deve andar, para que tenhas alegria e paz quando estes 
chegarem à fase adulta. Entendam que a vida espiritual do seu filho é 
de total responsabilidade de vocês pais.  

O ministério infantil tem o prazer de contribuir no crescimento 
espiritual do seu filho. Para isso, precisamos do apoio de vocês (pais), 
para caminharmos juntos com o mesmo propósito, durante todo o ano 
de 2019. 

Próximo domingo, (25.08) estaremos aprendendo sobre: Criados para o 
prazer. Abaixo segue a leitura e perguntas para serem estudados entre pais e filhos. 

 

 Aplicando: 

 Para muitos, o prazer e a alegria são o grande alvo da vida. Esse 
pensamento criou uma sociedade hedonista, narcisista, materialista e 
fascinada pelo prazer a qualquer custo. O importante é ser feliz é o grande 
lema da nossa época. Devemos saber que a alegria tem seu lugar na fé 
cristã, mas a busca pela alegria e pelo prazer nunca pode nos dominar ou 
governar o modo como vivemos e pensamos. O foco de nossa vida humana 
é a glória de Deus, e somente quando aprendemos a ordenar nossas 
alegrias e prazeres abaixo do Senhor é que somos realmente felizes. A 
alegria final, perfeita e infinita não é coisa deste mundo caído, mas será 
encontrada e desfrutada somente na glória eterna com Deus. 

 Peça que seus filhos citem coisas boas que fazem parte da vida deles 
e que eles têm prazer. Agora pergunte a eles se tudo que eles fazem aponta 
para a bondade de Deus.  

 Ensine aos seus filhos que as alegrias e prazeres deste mundo, 
mesmo legítimos, estão sujeitos aos efeitos do pecado e são passageiros. 
Mostre a eles que nossos olhos devem estar focados no céu, onde a alegria 
não terá fim e não estará sujeita às imperfeições do pecado. 

 Tirem um momento de oração e orem por tudo aquilo que o Senhor 
tem dado de bom e prazeroso a vocês, demonstrando gratidão. 

Responda: 

 

Alegria sem prazer? 

 

1. A vida cristã é contrária à alegria e aos prazeres desta vida? 
Explique. 

 

2. Por que manter o prazer nos limites para os quais foi criado por 
Deus é algo que exige muita sabedoria? Dê exemplos. 
 
 
 

3. Como podemos desfrutar os prazeres desta vida sem cairmos nas 
ciladas deste mundo caído? 

 

 

 

Seg 

Alegria e 
exultação 

Ter 

Alegria 
alcançada 

Qua 

Esperança de 
alegria 

Qui 

A grande 
recompensa 

Sex 

Confiança no 
Senhor 

Sab 

Propósito de 
Deus antes 
do pecado 

Salmo 

9.1-11 

Isaías  

35.1-10 

Mateus 

25.1-13 

 

Mateus 

25.31-46 

Salmo  

16 

Gênesis 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devocional Semanal 

19.08 a 24.08 

 

 

29.07 a 03.08 


