LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
SER AGRADÁVEIS AO SENHOR
4
Diligentes
LEITURA BÍBLICA: 2Cr cap. 2-3, 5; 1Cr 28:2-20; Pv 6:6-8; 13:4; 18:9; 19:15; Ec 10:18; Hb 6:12; Cl
3:23-24; Rm 12:11
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Cl 3:23-24 Tudo o que fizerdes, fazei-o com a alma, como para o Senhor, e não para homens, sabendo
que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Estais servindo ao Senhor Cristo.
Rm 12:11 Não sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Pv 6:6-8 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela
chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na sega, ajunta o seu mantimento.
OBJETIVO: Ajudar as crianças a aprender a trabalhar com empenho, fazer o melhor que podem, e não
serem preguiçosas.
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Uma formiga feita de cartolina com olhos móveis e antenas de
canudinhos. Podem-se usar colchetes para prender a cabeça.
ABORDAGEM: Pergunte para as crianças sobre o significado da palavra diligente. Diligente significa
perseverar, ser cuidadoso, trabalhar com empenho; continuar realizando uma ação apesar das
dificuldades a fim de produzir algo; não ser ocioso; ser trabalhador (não preguiçoso); minucioso (não
descuidado); cuidadoso (não negligente); zeloso (não indiferente). Sabem o que é o contrário de
diligente? Sim, é preguiçoso!
CONTEÚDO:
Salomão edificou a casa de Deus (o templo) com determinação e trabalho árduo (2 Crônicas
capítulos 2-3, 5). Deus escolheu Salomão para suceder seu pai Davi como rei de Israel, e ele foi
encarregado de edificar a casa de Deus. O rei Davi lhe deu a planta para a casa do santuário (1Cr 28:211a). Salomão propôs (determinou) edificar uma casa para o nome do SENHOR. A edificação do templo
foi uma tarefa monumental! Salomão levantou uma força-tarefa em Israel de 30.000 homens. Ele tinha
70.000 homens para carregar as cargas e 80.000 homens como cortadores de pedras nas montanhas com
3.600 homens para supervisioná-los (1Rs 5:13; 2Cr 2:2). Ele mandou mensageiros a Hirão, rei de Tiro, e
lhe pediu que enviasse materiais (madeira) e um homem hábil em entalhes e na fabricação de tecidos
(2Cr 2:3, 7, 13-14). Após muita preparação, a obra do templo começou. Apesar da edificação do templo
ser algo muito difícil, Salomão não desistiu. Após mais de sete anos de construção, finalmente o templo
foi concluído de acordo com a planta que ele recebeu de seu pai Davi*. Deus tinha um lugar de
habitação!
*

Para o mais velhos, os professores talvez queiram mencionar que Salomão de fato concluiu o tempo
segundo o padrão que recebera de seu pai Davi, porém mais tarde, infelizmente, ele falhou diante do
Senhor.
Ilustração de formigas trabalhadoras. Formigas são muito trabalhadoras e persistentes para cumprir o
que iniciaram. Elas não tem chefes, officiais ou governantes. Durante o verão ficam muito ocupadas
coletando alimentos para armazenar em seus buracos para seu sustento pelo resto do ano (Pv 6:6-8). Se

você tentar bloquear sua passagem, elas darão a volta mas depois retornarão ao caminho anterior assim
que possível para completar seu serviço. Elas são tão persistentes que, mesmo quando há dificuldades,
no fim ainda terão alimento para comer. Pelo fato de as formigas não serem ociosas, não precisam
passar fome. Elas se concentram em seu trabalho e o completam. Parecem pensar no futuro e trabalhar
arduamente tendo o futuro em vista. O que aconteceria se todas decidissem passar todo o verão
brincando ou na praia? (Poderiam não ter alimento para o próximo inverno e passar fome.)
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.
•

•

•

•

•

Com o rei Salomão aprendemos que ele determinou edificar a casa de Deus, mesmo
havendo muito trabalho a ser feito. Quando nos pedem para fazer uma tarefa, temos que pedir
sabedoria ao Senhor e completá-la, não importa quão difícil ela seja ou quanto tempo tomará,
seja na escola, em casa ou na reunião de crianças. Por exemplo, às vezes o versículo para
memorizar pode ser muito longo. Podemos dizer: “Oh, ele é tão longo! É muito difícil lembrar.”
Podemos pedir ao Senhor ou a nossos pais ou cuidadores que nos ajudem. Se repetirmos
diligentemente o versículo e praticarmos recitá-lo, provavelmente nos lembraremos dele. O
Senhor ficará contente, nossos pais ou cuidadores ficarão contentes, e nós também ficaremos
contentes. Isso é o resultado de ser diligente para praticar e não desistir.
Devemos aprender a pedir ajuda e força ao Senhor para fazer as coisas cuidadosamente e
com persistência. Muitas vezes podemos não ser capazes de encontrar o que estamos
procurando. Isso pode acontecer porque não somos cuidadosos e persistentes. Pode ser que não
movamos as coisas ao redor para encontrá-lo. Pode ser que não gastemos tempo para olhar em
cada canto do cômodo. Pode ser que sejamos muito preguiçosos para nos ajoelhar e ver se está
caído embaixo da cadeira ou da cama. Depois de meio minuto ou menos, podemos dizer: “Não
está aqui!” Precisamos ser diligentes para continuar procurando até encontrarmos. (Também
devemos aprender a guardar nossas coisas em seus lugares corretos para não gastar muito tempo
procurando por elas.)
Devemos estar preparados para trabalhar muito e não esperar que as coisas venham
facilmente ou pensar que não haverá problemas. Sim, haverá problemas, mas podemos pedir
que o Senhor nos ajude. Quando as formigas encontram obstáculos, elas encontram um caminho.
Podemos ser como as formigas. Por exemplo, quando nos dão um grande projeto que exige
muito tempo, podemos começar cedo, pesquisar cuidadosamente e aos poucos, e trabalhar
diligentemente nele. Então teremos tempo suficiente para ver se algo está errado e corrigir.
Assim o projeto será finalizado adequadamente e a tempo.
Devemos aprender a nos manter ocupados com coisas úteis. Pode ser de grande ajuda ter
algum tipo de programação (para crianças mais velhas). Isso nos ajudará a usar nosso tempo com
sabedoria. As primeiras coisas que devemos agendar e cuidar são as coisas do Senhor. Ele
sempre deve ser a prioridade mais alta na nossa agenda ocupada. Por exemplo, podemos
agendar um tempo para praticar nossa memorização de versículos, ler a Bíblia e orar. Então
podemos ter também um tempo para estudar piano, passar algum tempo ocupado com um bom
hobby, etc.
Devemos aprender a pedir que o Senhor nos ajude e fortaleça para fazermos o melhor que
pudermos em tudo o que fizermos. Por exemplo, devemos estudar e fazer nossa tarefa
diariamente, ser consistentes e persistentes. Não devemos esperar até tarde da noite para finalizar
nossa tarefa, senão poderíamos desenvolver um hábito ruim de dormir tarde e não conseguir
levantar no horário pela manhã; num dia de aula poderíamos nos atrasar para o ônibus, ou no
domingo de manhã poderíamos fazer que nossos pais se atrasem para a reunião. Também não

devemos esperar até o ultimo minuto para estudar desesperadamente só para passar na prova.
Devemos estudar de maneira regular e diligente e usar nosso tempo com sabedoria. Então
obteremos os melhores resultados.
Aprender a ser diligentes nos qualificará completamente para um dia podermos ser úteis ao Senhor.
Teremos aprendido a ser persistentes e determinados. Teremos aprendido a trabalhar nas dificuldades.
Seremos as formigas – diligentes, cuidadosas e persistentes – e não preguiçosos e negligentes!
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