LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 2: Servir os Outros

Nota: As aplicações práticas providas nesta lição são oferecidas como sugestões para ajudar os irmãos e irmãs
na sua preparação. Elas não se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em que o foco da lição pode ser
aplicado. Os que servem são encorajados a orar e contatar o Senhor para receber Seu encargo e orientação ao
ensinar e aplicar a lição. Muitas aplicações proveitosas também podem resultar da comunhão com outros e de
perguntas às próprias crianças.

Versículo:

“…mediante o amor, sede escravos uns dos outros” (Gl 5:13b).

Tema:

Podemos servir os outros ajudando-os.

Referência:

João 13:1-5

Sugestão de História Bíblica: Nosso Senhor Jesus era muito feliz por servir os outros. Quando era um
homem na terra, Ele teve alguns seguidores chamados discípulos. Naquele tempo as pessoas usavam
sandálias. A região onde o Senhor Jesus e Seus discípulos viviam era quente e empoeirada, e assim os pés
ficavam bastante sujos quando caminhavam. Uma vez, depois de uma jantar especial, o Senhor Jesus lavou
os pés sujos de Seus discípulos. Embora Ele fosse seu Senhor e Mestre, estava disposto a cuidar deles e a
ajudá-los a se lavar de maneira tão humilde e modesta. Ele fez isso porque os amava e queria servi-los.
Aplicação Prática: Como podemos servir os outros? Compartilhe com as crianças exemplos da vida
diária deles, como, limpeza, levar algo para seus pais quando eles pedem etc. Pergunte-lhes como
podem servir sua família ajudando-a. Alguns exemplos incluem ajudar o irmão ou irmã menor quando
não conseguem fazer as coisas sozinhos, ou ajudar seus pais a cuidar das coisas em casa. Peça para as
crianças ajudarem a servir os lanches para cada um como uma maneira de ilustrar como podemos
servir os outros.
Sugestão de Atividade: As crianças podem ser divididas em 2 equipes. Cada criança tira um dos sapatos
e o coloca numa pilha. As duas equipes fazem uma corrida de revezamento correndo para a pilha de
sapatos, encontrando o seu e colocando-o no pé. Então correm para o fim da fila de sua equipe. Isso
continua até que todas as crianças de uma equipe calcem os sapatos.
Sugestão de Trabalho Manual: As crianças podem decorar um recorte em forma de sapato (perfil).
Faça furos onde estariam os cadarços e peça às crianças que usem linhas ou fios para amarrar seus
“sapatos”.

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

