LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Liçao 24: Deus é Fiel

Nota: As aplicaçoes praticas providas nesta liçao sao oferecidas como sugestoes para ajudar os
irmaos e irmas na sua preparaçao. Elas nao se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em
que o foco da liçao pode ser aplicado. Õs que servem sao encorajados a orar e contatar o Senhor
para receber Seu encargo e orientaçao ao ensinar e aplicar a liçao. Muitas aplicaçoes proveitosas
tambem podem resultar da comunhao com outros e de perguntas as proprias crianças.

VERSÍCULO: “Todavia, o Senhor e fiel” (2Ts 3:3a).
TEMA:

Õ que significa ser fiel? Significa que voce faz o que deveria fazer. Deus
e fiel. Ele cuida de nos e e sempre fiel em nos prover aquilo que
precisamos (nao necessariamente o que queremos). Se precisamos de
algo, devemos pedir a Deus para nos prover aquilo.

APLICAÇÕES PRÁTICAS: (Escolha uma)
1. Toda manha o sol nasce e toda noite o sol se poe. Õ que aconteceria se Deus
se esquecesse de fazer o sol nascer algum dia? Isso nao acontece porque Deus
e fiel. (Mateus 5:45b “...Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas
sobre justos e injustos”.)
2. Voce tem algum animal de estimaçao? Conhece alguem que tenha? Õ que um
animal precisa? [alimento, agua, etc.] Se tivermos um animal de estimaçao,
seja um cachorrinho ou um peixe, precisamos ser fieis em alimenta-lo e
cuidar dele. As vezes nos esquecemos de alimentar o cachorrinho ou de levalo para passear. Esquecemos porque nao somos fieis. Deus nunca se esquece
porque Ele e fiel.
3. Pergunte as crianças - Quais tarefas voces tem que fazer em casa? Õrganizar
seus brinquedos depois de brincar? Alimentar algum animal de estimaçao?
Ajudar a arrumar a mesa? Trazer seu prato para a pia depois de comer?
Dobrar seu pijama? Voce sempre faz suas tarefas ou as vezes se esquece?

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

