LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 3: Ser Pacífico

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:

“Assim, pois, busquemos as coisas da paz...” (Rm 14:19).

Tema:

Devemos interagir com os outros pacificamente.

Referência:

Mc 4:38; Lc 8:24

Sugestão de História Bíblica: Um dia, após Jesus ter ensinado uma grande multidão, Ele e Seus
discípulos estavam num barco atravessando o mar. De repente veio uma tempestade forte, enorme,
furiosa! Os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus estava tão calmo que adormeceu no interior do
barco. Seus discípulos O acordaram porque estavam com medo de naufragarem na tempestade. Ele
se levantou e ordenou que o vento parasse. Jesus disse às ondas: “Acalma-Te! Emudece!” Então o
vento se aquietou. E tudo ficou completamente calmo. Usem suas mãos para me mostrar como vocês
acham que a água se parecia durante a tempestade (Balance as mãos vigorosamente.) E depois,
como ela ficou depois que Jesus falou? (Faça um movimento suave) Acalmar o mar foi uma figura
do que Jesus pode fazer ao coração de uma pessoa. Às vezes as pessoas sentem uma tempestade em
seus corações. (Balance as mãos vigorosamente.) Os discípulos se sentiram assim no barco. Jesus
não apenas acalmou uma enorme tempestade exteriormente; Ele também trouxe paz a Seus
discípulos interiormente, em seus corações. (Faça um movimento suave.)
Aplicação Prática: A Bíblia nos diz que o Senhor quer que sejamos pacíficos. Ele quer que nossos
corações e relacionamentos com os outros seja agradável e calmo como o mar depois da tempestade.
O seu coração às vezes se sente como um mar tempestuoso? Como ele se sente quando você está
nervoso, quando briga com seus pais, irmãos ou amigos? Por exemplo, pode ser que seu irmão ou
irmã tenha um brinquedo especial com o qual goste de brincar. Se você pegar esse brinquedo sem
perguntar, seu irmão ou irmã ficará muito chateado. Será que uma pessoa pacífica insistiria em usar
o brinquedo especial de seu irmão e entraria em uma grande briga sobre quem o usaria? NÃO! Uma
pessoa pacífica pede permissão e, se seu irmão não estiver pronto para compartilhar seu brinquedo
especial, ela não discute. Ser pacífico também significa estar livre de brigas, de palavras, ações e
brincadeiras agressivas. Uma pessoa pacífica evita brincadeiras que deixem o coração tempestuoso.
O que vocês fariam se um amigo pedisse para brincar com armas de brinquedo? Uma pessoa pacífica
sugeriria uma brincadeira diferente que não envolvesse fingir que está machucando os outros. Vocês
conseguem pensar em algumas brincadeiras boas que não envolvam luta? [corrida, pega-pega, etc.]
Sugestão de Atividade: Considere agitar uma garrafa de água para ilustrar um mar tempestuoso e
mostrar como as águas se acalmam e se tornam pacíficas novamente.
Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

