
Sendo Como Crianças 
 
Mateus 18:3: “Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos 
tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.” 
 
Neste capítulo Jesus está falando com Seus discípulos. A conversão do qual 
Ele está falando não é o novo nascimento mas uma mudança profunda em 
nossa forma de pensar e agir. 
 
Paulo, em Efésios 4:31 a 5:2 mostra o que é de ser crianças, filhos amados 
de Deus: 
 

Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias e toda a malícia 
sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros 
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como 
filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se 
entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro 
suave. 

 
Não devemos ser crianças na criancice, mas na simplicidade, na inocência, 
na humildade. 
 

Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na 
malícia, e adultos no entendimento. - 1 Coríntios 14:20 

 
Quando as crianças e adolescentes queriam receber ministração do Senhor 
Jesus, os discípulos os repreenderam, mas o Senhor Jesus deixou claro que 
precisamos nós tornarmos como crianças para poder participar no Reino de 
Deus. 
 

Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as 
mãos, e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, 
disse: Deixai os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, pois dos 
tais é o reino dos céus. - Mateus 19:13-14 

 
Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os 
repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai 
vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois das tais é o reino de 
Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus 
como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos 
braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. - Marcos 10:13-16 

 
Traziam-lhe também as crianças, para que ele as tocasse. Os 
discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para 
si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos 
tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não 
receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. 
- Lucas 18:15-17 

 



Vamos ver o que é de ser crianças no Reino de Deus. 
 
 
1. Criança é humilde 
 
Ela não busca autoridade ou poder, mas sabe que ela é criança. 
 
Um dos maiores problemas que o Senhor Jesus teve com Seus discípulos foi 
o problema da contenda e divisão entre eles causada pela buscar de poder, 
de autoridade, de ser líderes. A solução que Ele apontou foi de “se tornar 
como criança”. 
  

Naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus, 
perguntando: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando 
uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo 
que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de 
modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar 
humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo 
aquele que receber, em meu nome, uma criança como esta, recebe a 
mim. - Mateus 18:1 a 5 

 
Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos 
e, adorando-o, fez-lhe um pedido. Perguntou ele: Que queres? Disse 
ela: Concede que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e 
outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Não 
sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber, e 
ser batizados com o batismo com que estou para ser batizado? 
Responderam-lhe: Podemos. 
 
Disse-lhes Jesus: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se 
à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. 
Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou.  
 
Quando os dez ouviram isto, se indignaram contra os dois irmãos. Então 
Jesus, chamando-os a si, disse: Bem sabeis que os governadores dos 
gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 
Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que, entre vós, 
quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem dentre vós quiser ser 
o primeiro, seja vosso escravo - tal como o Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por 
muitos. - Mateus 20:20-28 

 
 

Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 
Mas Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma 
criança, colocou-a junto de si, e lhes disse: Qualquer que receber esta 
criança em meu nome, recebe-me a mim; e qualquer que me recebe, 
recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, 
esse é que é grande - Lucas 9:46-48 

 



Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: Que 
estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram porque pelo 
caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, 
chamou os doze, e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o 
último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no 
meio deles. Tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que, em meu 
nome, receber uma criança como esta, recebe a mim; e qualquer que 
me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou.  
- Marcos 9:33-37 

 
 
2. Criança sabe como perdoar 
 
Precisamos viver como crianças, não guardando rancor e amargura mas 
perdoando e amando as pessoas. 
 

Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem,  para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele 
faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre 
justos e injustos  - Mateus 5:43-45 

 
E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, 
perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas 
ofensas.  - Marcos 1:25 

 
 
3. Criança é simples e inocente 
 
Precisamos voltar a ter a inocência e a simplicidade da crianças, não 
querendo saber de coisas do inimigo ou coisas que são “complicadas 
demais” por nós. 
 

Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos; 
não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas 
demais para mim. Mas fiz calar e sossegar a minha alma; como uma 
criança desmamada com a sua mãe, como uma criança desmamada é 
a minha alma para comigo. 
- Salmo 131:1 e 2 

 
A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós; 
mas quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o 
Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A 
graça de Nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. 
- Romanos 16:19-20 

 



4. Criança confia nos seus pais para todo que precisa 
 
Não precisamos nós preocuparmos com com as coisas de amanhã, porque 
somos apenas crianças e nosso Pai cuida de nos! 

 
Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis 
de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o 
vestuário? Olhai para as aves do céu; não semeiam, não colhem, nem 
ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai celestial as alimenta. Não 
tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as 
suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? 
Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem 
os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo 
que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como 
qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe 
e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de 
pequena fé?  
 
Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: Que comeremos? Que 
beberemos? ou: Com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram 
todas estas coisas. De certo vosso Pai celestial bem sabe que 
necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não 
andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará 
consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. 
- Mateus 6:25 a 34 

 
O Senhor Jesus mostrou esta mesma confiança no Pai diante do tentador: 
 

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo 
Espírito ao deserto, onde por quarenta dias foi tentado pelo diabo. 
Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. 
Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se 
transforme em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito que nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 
- Lucas 4:1 a 4 

 
 
Vamos permitir que o Senhor Jesus muda e transforma nossa forma de 
pensar, para que nós podemos saber que somos filhos e filhas amados de 
nosso Pai, e para que podemos voltar a ser crianças, experimentando a 
plenitude do Seu Reino. 
 

Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante 
abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba 
e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho 
amado, em quem me comprazo. - Lucas 3:16-17 

 



Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados 
filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos! O mundo não nos conhece 
porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda 
não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando 
ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o 
veremos. - 1 João 3:1 – 2 

 

Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes 
em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: 
Aba, Pai! O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos 
filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, 
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele 
padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 
− Romanos 8:15-17 
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