LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Lição 12: Deus Deve Ser Honrado

Nota: As aplicações práticas providas nesta lição são oferecidas como sugestões para ajudar os
irmãos e irmãs na sua preparação. Elas não se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em que
o foco da lição pode ser aplicado. Os que servem são encorajados a orar e contatar o Senhor para
receber Seu encargo e orientação ao ensinar e aplicar a lição. Muitas aplicações proveitosas também
podem resultar da comunhão com outros e de perguntas às próprias crianças.

VERSÍCULO: “...honrarei aos que Me honram...” (1Sm 2:30b)
TEMA:

Devemos honrar a Deus porque Ele é Deus e Ele nos ama e cuida de nós.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando honramos alguém, tratamos aquela pessoa com o
maior respeito. Como podemos honrar a Deus e os que estão ao nosso redor? Dê às
crianças um ou dois exemplos, e então deixe-as sugerirem alguns outros exemplos
nos vários contextos propostos abaixo:
•

•

•

•

Na reunião de crianças: Podemos honrar a Deus na reunião de crianças. Por
exemplo, quando cantamos a Deus, devemos cantar de todo o coração e não
ficar falando ou brincando com nossos amigos. Quando oramos, devemos
orar a Deus de modo sério e respeitoso e não ficar brincando ou fazendo
piadas.
Na nossa casa: Quando visitas chegam à nossa casa, podemos honrá-las indo
até à porta para recebê-las, ao invés de continuar brincando com nossos
brinquedos. Podemos também ajudar nossos pais a oferecer algo de beber ou
de comer elas.
Na casa de outras pessoas: Devemos honrar a pessoa que nos convidou.
Não devemos tocar nas coisas da sua casa nem ir a outros cômodos sem pedir
permissão. Devemos ajudar a organizar ao invés de deixar os brinquedos
jogados ou a louça bagunçada.
Na escola: Devemos honrar a Deus fazendo a coisa certa, mesmo quando
nossos amigos estiverem fazendo algo errado. Por exemplo, alguns podem
tomar o nome do Senhor em vão, mas nós não devemos adotar este tipo de
comportamento.

Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

