LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Liçao 25: Deus é Paciente

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: “Seja vossa moderaçao conhecida de todos os homens...” (Fp 4:5a).
TEMA: Õ que significa moderaçao? Ser moderado e ser paciente e razoavel, ter
consideraçao ao lidar com os outros. E ser gentil e brando. (Dependendo da idade
das crianças, podemos usar outras palavras que elas entendam melhor, como
“amavel” ou “bom”.) Deus e paciente, e devemos ser pacientes, ter moderaçao com
com os outros.
SUGESTÕES DE APLICAÇÕES: (Escolha uma)
1. Voce e bom em fazer o que? Desenhar? Jogar bola? Construir com blocos?
Colorir? Õ que aconteceria se outra criança viesse brincar e ela nao fosse tao
boa quanto voce? Talvez ela queira construir algo com blocos junto com voce,
mas parece estar bagunçando sua construçao. Voce fica irritado com ela ou
tenta ajuda-la? Devemos ser educados com os outros. Se voce for educado
com os outros, isso e ser moderado.
2. Voce ja quebrou alguma coisa que pertencia a outra pessoa? Talvez estivesse
brincando com um brinquedo e o quebrou? A outra pessoa o perdoou ou ficou
chateada? Como voce se sentiu? Talvez merecessemos ser punidos, mas em
vez disso ela nos perdoou. Deus e paciente e nos perdoa, e devemos agir dessa
forma com outras pessoas.

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

