LIÇÕES PARA CRIANÇAS
“DEUS É ...”
Liçao 28: Deus é Esperança

Nota: As aplicaçoes praticas providas nestas liçoes 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 tema da liçao pode ser aplicado. Õs que servem sao encorajados a orar e ter comunhao com 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: “Õra, o Deus da esperança vos encha de toda alegria...” (Rm 15:13a).
TEMA:

Deus e nossa esperança, e Ele nos enche de alegria e paz quando nao
temos esperança.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Conte a historia dos tres amigos de Daniel, Hananias, Mizael
e Azarias (Daniel capítulo 3)*. Descreva como a situaçao era totalmente sem
esperança, e como os tres amigos de Daniel confiaram em Deus. Õ rei
Nabucodonosor fez uma estatua de ouro muito grande. Ele queria que todos se
curvassem e adorassem o ídolo quando ouvissem a musica. Mas Hananias, Mizael e
Azarias recusaram-se a adorar aquela estatua de ouro porque sabiam que Deus e o
verdadeiro Deus. Nabucodonosor ficou furioso! Ele os lançou dentro de uma
fornalha extremamente quente. Porque Deus era sua esperança, os tres amigos
estavam alegres e em paz, embora tivessem sido lançados dentro da fornalha. [Sintase a vontade para dar somente os detalhes apropriados para a idade.]
*Nota: Daniel capítulo 3 usa seus nomes Babilônicos, Sadraque, Mesaque e AbedeNego, mas devemos contar a história usando seus verdadeiros nomes hebraicos.
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Corte uma moldura de cartolina para
representar a fornalha, quatro homens de papel, e use papel de seda colorido para o
fogo.

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

