LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 5: Não Ser Rebelde (1)

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:

“Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável no Senhor” (Cl 3:20).

Tema:

Não ser rebelde é obedecer e não ir contra o que nos dizem para fazer. Sempre
devemos obedecer aos nossos pais.

Aplicação Prática: Pergunte às crianças se elas são rebeldes. Depois que responderem a pergunta,
mostre que somos rebeldes se: (1) continuamos fazendo algo depois que nossos pais disseram para
parar; (2) desperdiçamos tempo e ficamos andando pra lá e pra cá depois de nossos pais dizerem
que é hora de ir embora; ou (3) não tomamos cuidado quando nossos pais nos dizem para tomar
cuidado. Às vezes as instruções dos nossos pais são como um semáforo. Por exemplo, se o semáforo
está vermelho (o que significa PARE!) e o carro continua andando, isso pode resultar num acidente
muito sério com várias pessoas machucadas. Da mesma forma, quando não obedecemos às
instruções de nossos pais para PARAR! IR! e OLHAR!, pode haver consequências. Podemos nos
machucar ou machucar outros, ou podemos fazer com que nossa família se atrase ou deixar nossos
pais muito tristes conosco.
Atividade Sugerida: Brincar de “O mestre mandou” (substitua “O mestre” por “mamãe” e
“papai”) ou outra brincadeira relacionada ao assunto.
Sugestão de Atividade: Fazer um semáforo.

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

