
Abril 

Não Mentir 
Roteiro – Semana 1 

Parte 1 – Hora do Louvor: Separe as crianças em outro cômodo da casa.  

Cante a música: “Mentirinha não, não, não” (áudio Abril S1) 

Letra: Mentirinha não, não, não, minha boca já tem dono.  

Nome feio também não é de Deus meu coração!  

(Cante de 2 a 3 vezes até as crianças conseguirem cantar com você) 

 

Parte 2 – Hora da História:  

Texto Bíblico base: Provérbios 26: 18-19 “Como o louco que solta faíscas, flechas, e mortandades, 

Assim é o homem que engana o seu próximo, e diz: Fiz isso por brincadeira.” 

(Sempre que houver perguntas deixe que todas as crianças respondam e participem) 

Alguma vez você foi enganado?  

Já te deram um susto e disseram que era brincadeira? Você já fez isso com alguém? 

Quem sabe como é conhecido o dia 1° de Abril?  O dia da Mentira. Nesse dia as pessoas costumam fazer 

o que? Pregar peças umas nas outras, mentindo e enganando, não é mesmo?  

Mas lá em Provérbios 26:18 -19 Salomão (um homem inspirado por Deus) disse que aquele que engana o 

outro e diz que “era só uma brincadeirinha” é como um louco, não sabe o que está fazendo e pode 

acabar machucando, prejudicando ou até matando alguém, mesmo sem querer (Peça para que uma 

criança que saiba ler lenha o texto bíblico, ou você mesmo pode ler)  

Um menino certa vez estava nadando em uma praia e resolveu mentir que estava se afogando, seus 

pais mas do que depressa chamaram o helicóptero para resgatá-lo, logo depois ele disse que era apenas 

uma brincadeira. No dia seguinte ele fez a mesma coisa outra vez. Mas houve um dia que ele estava se 

afogando de verdade, e sabem o que aconteceu? Ninguém foi salva-lo, pois achavam que ele estava 

brincando de novo, pois ele sempre fazia aquele tipo de brincadeira, no fim o menino não conseguiu se 

salvar.  

Mentir não é certo e pode prejudicar a sua vida e a das pessoas a sua volta, pois elas vão parar de 

acreditar em você. 

João 8:44 diz que o pai da mentira é o diabo. Sendo assim, quando mentimos ou enganamos os outros 

estamos agindo como filhos do diabo.  

De quem você quer ser filho? De Deus? Então deve sempre falar a verdade. 

Para onde você quer ir? Para o céu? juntinho com Deus? Então ande sempre na verdade.  

Apocalipse 21:8 - Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 

que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago 

que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/26/18,19
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/21/8


Terrível não é mesmo? O texto fala de todos os mentirosos, não existe mentirinha e nem meia verdade, 

e nem “foi brincadeira”, se não é verdade então o que é? é mentira! E mentirosos não entram no Reino 

dos céus. 

Fale sempre a verdade, mesmo que você tenha alguma consequência (como quebrar algo de alguém e 

ter que pagar...)  

Mateus 5:37 - Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa disto é de 

procedência maligna. 
 

Vale apena sempre dizer a verdade! Se você andar assim estará fazendo a vontade de Deus e será 

abençoado.  

 

Parte 3 – Hora do Louvor II: Cante a música do início novamente. 

Parte 4 – Hora da Oração: Separe uma cadeira e diga que se alguém quiser alguma oração deve se 

sentar na cadeira. Quando a criança se sentar, pergunte se ela precisa de oração por algo específico e 

ore por ela. 

Parte 5 – Hora da Atividade: Entregue o desenho sugerido, um para cada criança (anexo ativ. Abril S1). 

Peça para que elas façam um X apenas nos quadrinhos que mostram qual atitude correta devemos ter.  

 

Parte 6: Para finalizar ore com todas as crianças para que Deus as ajude a fazer sempre a vontade dEle 

e para que o Espirito Santo as ajude a não mentir, mas sim fazer o que é certo. 

Fim! 

Que Deus te abençoe! 
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