LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
SER AGRADÁVEIS AO SENHOR
1
Devemos ser gratos
LEITURA BÍBLICA: Lc 17:11-19, Ef 5:20; 1Ts 5:18
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Ef 5:20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai no nome do Senhor Jesus Cristo.
1Ts 5:18 Em tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
OBJETIVO: Ajudar as crianças a valorizar os outros expressando sua gratidão a eles.
ABORDAGEM: Com a ajuda das crianças, faça uma lista no quadro de todas as coisas que seus pais ou
cuidadores fazem por eles. Por exemplo: comprar comida, lavar a louça, limpar a casa, lavar e passar suas
roupas, levá-las a lugares, comprar suas roupas, trabalhar todos os dias, brincar com elas, consertar coisas
para elas, ajudá-las com a lição de casa, cuidar delas quando estão doentes, etc.
CONTEÚDO: Um dia, quando estava indo a Jerusalém, o Senhor passou entre as regiões de Samaria e
Galileia. Ao entrar numa certa aldeia, dez homens que tinham lepra saíram ao seu encontro. No tempo da
Bíblia a lepra era uma das enfermidades mais temidas que afetava a pele e destruía os nervos. As pessoas
tinham medo porque a doença era contagiosa e, naquele tempo, não havia cura para ela.
Os dez homens, parados de longe, clamaram desesperadamente ao Senhor, dizendo: “Jesus, Mestre, tem
misericórdia de nós!” Quando o Senhor os viu, Ele os instruiu a irem e se apresentarem aos sacerdotes. E
eles, indo, foram purificados! Imaginem como eles se sentiram depois de serem curados de tal enfermidade
tão horrorosa e incurável! Vocês acham que eles se sentiram gratos por serem curados? Bem, apenas um
deles, que era de Samaria, ao ver que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele se prostrou
aos pés do Senhor, agradecendo-Lhe. O Senhor, então, perguntou: “Não foram purificados os dez? E os
nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?” Então disse
ao homem: “Levanta-te e vai; a tua fé te salvou”.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente
usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças
que você está servindo.
•

Agradecer e não reclamar. Será que ficamos incomodados ou reclamamos quando outros, por
exemplo, pegam um pedaço maior de bolo ou mais salgadinhos? Se sim, isso mostra que não somos
gratos por tudo o que recebemos. Como reagimos quando nossa família serve o jantar ou quando
somos convidados para almoçar na casa de alguém, e a comida não é algo que gostamos? Em vez
de reclamar, devemos comer e agradecer. E quando ganhamos um presente de alguém enquanto
queríamos ganhar outra coisa? Devemos agradecer àquela pessoa por ter se preocupado conosco a
ponto de nos dar um presente.

•

Devemos expressar nossa gratidão. Podemos expressar nossa gratidão de diferentes maneiras.
Pergunte às crianças quais são as diferentes maneiras que elas podem usar para que alguém saiba
que são gratas. Exemplos: (1) Dizer “obrigado” de coração, (2) escrever um bilhete de
agradecimento, (3) dar um presente para a pessoa, (4) fazer algo especial por elas. Também
podemos mostrar nosso agradecimento, como por exemplo aos nossos pais ou professores, sendo
úteis a eles sem que nos peçam, e fazendo tudo o que nos pedem para fazer.
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