LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 6: Não Ser Rebelde (2)

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.

Versículos:

“Ai dos filhos rebeldes …” (Is 30:1).
“…não te insurjas como a casa rebelde; abre a boca e come o que eu te dou.” (Ez 2:8b).

Tema:

Não devemos ser rebeldes ao falar.

Referência:

1Sm 3:1-10

Sugestão de História Bíblica: Samuel foi um menino que viveu no tabernáculo com o sacerdote Eli.
Uma noite, quando Samuel estava dormindo, ouviu uma voz dizer: “Samuel!” Ele correu até Eli e disse:
“Eis-me aqui, pois tu me chamaste.” Mas Eli disse: “Não te chamei.” Então Samuel voltou para a cama.
Depois Samuel ouviu a voz chamando-o mais duas vezes. A cada vez Samuel correu até Eli.
Finalmente Eli disse a Samuel, “Acho que Deus está falando com você.” Então a voz disse novamente:
“Samuel, Samuel!” Desta vez Samuel respondeu: “Fala, porque o teu servo ouve.” Daquele momento
em diante, Samuel deu mensagens para o povo de Deus. (1Sm 3:1-10) Samuel é um exemplo de
alguém que não era rebelde em suas palavras. Cada vez que Samuel ouviu seu nome ser chamado,
correu imediatamente para ver o que Eli queria. Todas as vezes ele foi educado e agradável na
maneira como falou com Eli. Sempre devemos responder imediatamente quando alguém nos chama,
especialmente nossos pais. E devemos responder de maneira gentil e com uma boa atitude.
Aplicação Prática: Às vezes somos rebeldes na maneira como respondemos aos nossos pais. Na
hora do jantar nossos pais podem dizer: “Como as verduras”. Nossa resposta mostra se somos
rebeldes ou obedientes. Se dizemos “Não” ou “Eca, não gosto de verduras”, isso mostra que estamos
sendo rebeldes. Faça as crianças descreverem como uma pessoa que não é rebelde responderia. A
mesma aplicação pode ser usada para quando os pais pedem para os filhos arrumarem seus quartos
ou irem para a cama.

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

