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Quem poderá 

salvar 

nossos filhos?
Jer. 9:21

Sermão Sugestivo para o Dia dos Desbravadores



Sermão Sugestivo para o Dia dos 

Desbravadores

Objetivo:
- Orientar e alertar as crianças e jovens

- Conscientizar aos pais e oficiais da igreja

Material:
- 7 a 10 metros de corda de 8 a 12 mm

- Um apito

- Um lenço de Desbravador

Pessoas: (Escolher antes)
- Três homens bem fortes

- Urna moça franzina

- Um menino pequeno (6 a 9 anos)

a) Em cada ponta desta corda teremos um verso bíblico (espicham a corda e amarram o lenço

no meio, lá na frente). Numa ponta está o plano de Deus. Noutra o plano do mal. Numa está

a vida, noutra a morte. Forças poderosas disputam cada centímetro deste cabo de guerra.

b) Nesta ponta vai o plano de Deus: Isaías 54:13 (Alguém ler)

No plano de Deus, no propósito de Deus, nas prioridades de Deus, há espaço para os 

menores."

Deixai vir a mim os ..." "Discípulos, ensinados do Senhor.“

c) Na outra ponta o verso mais tenebroso com o plano mais sinistro que conhecemos. 

Jer. 9:21.

O verbo é "exterminar“. Que duas classes de pessoas?

"As crianças" e os "jovens" (convidar uma jovem franzina e uma criança - garoto pequeno) e

colocar de um lado.

Destruindo os jovens, a médio prazo não teremos mais líderes na igreja.

Desarraigando as crianças, a longo prazo corno será? Quem entra pela janela? O ladrão e

salteador. João 10: 1 - O Pastor entra pela porta. João 10:2. O que significa entrar pela janela?

- Entrar sutilmente

- Às escuras

- Sem ser percebido

Não sabemos o plano de ação do invasor, não conhecemos suas armas, suas ferramentas, 

suas habilidades, seu treinamento. Sempre seremos pegos de surpresa.

Puxando a Corda

I Introdução



a) As armas sutis do inimigo:

Pedir sugestão, perguntar: Qual a mais poderosa arma que tem sido usada para exterminar crianças e 

jovens?

A TV; as más companhias; as drogas.

1) A TV (chamar o irmão forte que vai representar a TV. Este se posiciona na corda do lado 

oposto à jovem e o menino).

Há 25 anos conheço um desenho muito apreciado pelas crianças e aplaudido até por mais

idosos. Os personagens são gatinhos fofinhos, liderados por mais um gatinho especial.

Não precisa ser um bom observador para perceber algumas características básicas nesta 

patotinha:

- São todos muito espertos e seu líder mais sagaz ainda

- Não frequentam a escola

- Não trabalham

- Sempre conseguem as coisas através da esperteza e da mentira

- Não tomam banho, seu líder mora numa lata de lixo

- Não respeitam as autoridades que neste desenho são representados por um militar

Fardado

De um lado o guarda:

- os princípios de uma sociedade

- a lei

- a ordem

- a decência

Do outro lado está o manda chuva e turma:

- a vadiagem

- o desrespeito

- os maus costumes

Pergunto: Quem é o herói desse desenho? Quem é o aplaudido? Para quem todos torcem? Do lado 

de quem se colocam? Quem sempre sai vencendo há mais de 25 anos? Quem está vencendo hoje nas 

ruas, os policiais ou as quadrilhas?

Pensem: Que mensagem é passada nas entrelinhas de um "inofensivo" desenho em gatinhos

fofinhos? O que este desenho está realmente dizendo aos nossos menores?

A observação é feita em um desenho antigo. Imaginem os filmes, novelas e desenhos modernos que 

carregam em assuntos de misticismo, espiritismo, violência e sexo.

O trimônio da mídia.

Filmes, novelas, etc. usam um recurso de comunicação chamado "enredo". Este dispositivo tema 

função de envolver o ouvinte, fazê-lo tomar partido para prender sua atenção e segurar sua 

audiência. Do meio do filme em diante, nós cristãos, assumimos a mesma postura, nos igualamos a 

todos os terráqueos. torcemos pela vingança.

- Aplaudimos mortes de seres humanos

- Adotamos justiça com as nossas próprias mãos

- Perdemos a sensibilidade e endossamos cenas de destruição

- Ausência total de piedade humana

- Perdemos o senso de julgamento próprio e vibramos com banhos de sangue e rastros de

destruição, características de final de filme.

II O Cabo de Guerra



Vamos ao Papito (trinar o apito)

(A corda se espicha, há movimento e uma reação no auditório).

Só atenção, só segurar firme, daqui a pouco vem o segundo sinal.

Irmãos, o que estamos assistindo aqui? (respostas ...)

- Uma desigualdade

- Uma tremenda covardia

- Um massacre, sim. É o massacre das nossas crianças e jovens que Jeremias profetizou.

Muita força, muito peso de um lado. E do outro?

De um lado gente especializada com faculdade e comunicação. E do outro? Que preparo tem 

nosso pessoal que dirige as crianças e jovens da igreja?

De um lado muito tempo gasto nos detalhes; e aqui quanto nos dedicamos aos menores? De 

um lado investem em pesados milhões para pregar sexo, violência e espiritismo. E nós 

quanto temos de orçamento? (se dirija ao garotinho do cabo de guerra e faça pergunta):

- Como você está se sentindo? O que acha que vai acontecer? Você acha que tem chance?

Tem alguma ideia de solução? (explore as respostas do menino, sem se alongar muito).

E então irmãos, aqui está uma situação que é a realidade, isso está acontecendo, estamos 

assistindo a um massacre. Não é uma cena de filme, são nossos filhos que estão envolvidos. 

Vamos deixá-los

sair perdendo? É possível fazer alguma coisa? Poderemos mudar esse quadro? Como?

Temos um lado muito forte e outro muito fraco. E...se ...reforçarmos o lado das crianças? 

Quem escolheríamos para somar deste lado.

- Um pai (apelar para os pais)

- Um oficial da igreja ...ancião(convidar, apelar apoio da comissão às crianças e jovens)

- Um juvenil com coragem de ser diferente, com personalidade para dizer não ao errado.

- Diretor JA

- Diretor desbravadores

- Pastor

- O 1° foi atenção

- O 2° preparar

- O 3° puxar

Vamos ao segundo apito (tocar o apito)
Viram como o quadro mudou? Podemos mudar o quadro! Reverter situações! Podemos 

salvar nossos menores. É só tomarmos posição. Pedir para todos puxarem a corda.

Você ...de que lado tem estado, que ponta da corda tem puxado? Tem lutado contra ou a 

favor? Tem ajudado, atrapalhado ou assistido essa luta desigual?

Quando se reúnem para escolher os oficiais quais escolhem primeiro?

- Quais ficam por último, quais são esquecidos?

- Quando se compram bancos e coisas novas para a igreja, para onde vão as sucatas?

- Ao votar o orçamento da igreja, quanto vai para este lado (jovens e crianças)?

A morte sutilmente tem entrado pela janela do descompromisso aproveitando a noite da 

ignorância de outros, enquanto muitos dormem na indiferença.

Recapitule com o Grupo

E agora? Que parece? Podemos tocar o 2° apito?



- Dentro de sua casa
- Nos bastidores dessa igreja
- Palmo a palmo, centímetro a centímetro, dia a dia, estamos ganhando ou perdendo nossos
filhos, nossos jovens ...
- Nas decisões tomadas
- Nas pessoas escolhidas
- Nos investimentos feitos
- No grau de prioridade assumido
- No tempo gasto

Estamos mostrando para o universo de que lado estamos nesta corda.
Está na hora do 3° apito (tomar o apito. Todos estão prontos? Levar o apito quase à boca, 
não apitar).

Não poderei tocá-lo sozinho, somos todos nós que iremos triná-lo juntos em muitas 
situações.

UMA BATALHA SEM TRÉGUA ESTÁ SENDO TRAVADA
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