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Olá, queridos leitores do MC! 
Estamos chegando ao final das li-
ções sobre a oração que o nosso 
Salvador Jesus nos ensinou, o Pai-
-Nosso.

A sétima e última petição, “Li-
vra-nos do mal”, é uma súplica, um pedido 
para que Deus nos livre de todos os males 
que afetam o nosso corpo e a nossa alma.

Mas o que é o mal?                
O mal é o pecado, é tudo aquilo que nos 

afasta de nosso Deus, que nos aprisiona, nos 
entristece e nos traz sofrimentos. O diabo 
também é o mal, ele é nosso inimigo e quer 

sempre nos afastar de Jesus.
Na oração modelo, Pai-Nosso, Jesus nos 

ensina a pedir forças para resistir às tenta-
ções do mal, que podem ser: desprezar a Pa-
lavra de Deus, pegar algo que não é nosso, di-
zer um palavrão, desrespeitar alguém, mentir, 
enganar... 

Certo menino estava inco-
modado com as abelhas que 
voavam perto dele. Ele queria 

que elas parassem de incomo-
dá-lo. Porém era ele que estava 

perto da colmeia em que elas tinham seu 
mel. A mãe do menino, então, lhe disse que 
ele deveria sair de perto das abelhas. E as-
sim que o menino saiu, as abelhas deixaram 
de molestá-lo. Há pessoas que dizem que 
querem que o mal vá para bem longe delas. 
Deus diz a essas pessoas que elas é que de-
vem fugir do mal e fazer o 
bem: “Aparta-te do mal, e 
pratica o que é bom” (Sal-
mo 34.14).
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Escolha o emoji correto para cada situação e desenhe-o nos círculos:

O amor de Deus é tão grande que não precisamos carregar o peso das coisas erradas que 
fazemos. Jesus perdoou todas as nossas culpas quando deu a sua vida por nós na cruz. Preci-
samos ler a Palavra de Deus e ir aos cultos para crescer na fé, na comunhão e no amor em 
Jesus, nosso Salvador. Procure em sua Bíblia e complete:

– Para as atitudes que agradam a Deus: carinha feliz. 

– Para as que não agradam a Deus: carinha triste.

Como Deus nos livra do mal?

“Venham ......................................., todos vocês que estão 

cansados de ............................................ suas pesadas

 ..............................., e eu lhes darei ......................................”

(Mateus 11. 28 – NTLH).

Você conhece a história do rei Davi?
Ela está escrita no livro de 1Samuel, capítulos 16 e 17. Davi era muito jovem ainda, um 

menino; a pedido do seu pai, foi ver seus irmãos que estavam lutando na guerra do povo de 
Deus, Israel, contra os filisteus, um povo pagão que tinha um soldado assustador, um gigante 
chamado Golias. Esse gigante desafiava os soldados do povo de Israel, zombando e falando 
mal de Deus. Todos tinham muito medo de Golias. Davi decidiu enfrentá-lo em nome de Deus. 
Quando estava diante de Golias, Davi escolheu cinco pedras e colocou uma delas na sua funda, 
girou, girou e acertou a testa do gigante, que caiu e foi derrotado, juntamente com o seu povo.

Descubra o caminho que a pedra da funda de Davi percorreu até chegar no 
gigante Golias:

Davi ficou conhecido pelo exército e por todo o povo de Israel. Todos só falavam da sua 
coragem ao enfrentar o gigante. Saul, rei do povo de Israel naquele tempo, teve o seu coração 
dominado pelo mal e ficou com muita inveja, raiva, ódio de Davi, e desejou matá-lo. Davi, em 
perigo, fugiu e se escondeu nas montanhas, mas colocou toda a sua confiança no Senhor Deus. 
Durante a sua fuga, muito aflito, olhou para os montes e orou a Deus, pedindo socorro, di-
zendo: “Olho para os montes e pergunto: De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem 
do Senhor Deus, que fez o céu e a terra!” Salmo 121.1-2 (NTLH). No final da história, Deus 
cuidou de Davi, e ele se tornou um grande rei do povo de Israel.
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Jesus veio para nos salvar e nos livrar de todo o mal
Tempos depois, nasceu o nosso Salvador Jesus, que é descendente de Davi. Da mesma forma 

como Deus libertou o rei Davi, ele também promete cuidar de nós, defendendo-nos de todo o 
mal. Estamos chegando ao final de mais um ano e vamos comemorar mais um Natal. Jesus veio ao 
mundo para nos livrar de todo o mal e nos dar a paz. Não existe maior amor que esse! 

Vamos memorizar: “Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo 
aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna” (João 3.16 – NTLH) e orar confiantes:  “Pai 
nosso, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.  Amém”. Que assim seja!

Desenhe rostinhos felizes nos personagens do presépio, pinte e cole lantejoulas ou 
estrelas na parte superior.

Vamos orar: Querido Pai do céu, obrigado porque sempre nos guardas e nos livras de 
todo mal. Guia-nos na fé verdadeira em Jesus Cristo, até o fim. Amém. 

Agora é a sua vez: escreva uma oração agradecendo a Deus por esse ano, por 
nos ter livrado de todo o mal e por todas as bênçãos recebidas.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Você pode ler a sua oração na noite de Natal, quando a sua família estiver reunida. 
Feliz Natal! Que Deus abençoe você e sua família e os livre de todo o mal!
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