LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Lição 13: Devemos Dar Graças a Deus

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: “Bom é render graças ao SENHOR...” (Sl 92:1a) Alternativo: “Em tudo dai
graças...” (1Ts 5:18a)
TEMA:

Devemos ter um coração grato a Deus, porque tudo e todos ao nosso
redor nos foram dados por Ele.

ABORDAGEM: Use ilustrações ou fotografias de coisas feitas por Deus que amamos
e pelas quais devemos ser gratos a Ele (por exemplo: morangos, pôr do sol, etc).
SUGESTÃO DE HISTÓRIA: (Lc 17:11-19) Quando Jesus entrou numa vila certo dia,
dez homens que estavam muito, muito doentes (eles tinham uma doença chamada
lepra, e não havia cura para ela), ficaram a certa distância e encontraram o Senhor.
Eles levantaram a voz, dizendo, “Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!” Eles
queriam que o Senhor os curasse daquela terrível doença. Jesus era capaz de curálos. Ele disse para eles irem e se apresentarem aos sacerdotes, e quando eles foram,
foram purificados. Mas depois que os dez foram curados, apenas UM deles voltou
para agradecer ao Senhor.
SUGESTÕES DE APLICAÇÕES: E se nossos pais nos derem comida que não
gostamos? Devemos reclamar ou ser agradecidos pelo fato de que nossos pais estão
nos dando algo saudável para comer?
E se ganharmos um presente que não gostamos? Devemos reclamar ou ser
agradecidos pelo fato de alguém ter sido generoso o suficiente para nos dar um
presente?

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

