LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 7: Perdoar

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:

"Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente…" (Cl 3:13a)

Tema:

Devemos estar sempre dispostos a perdoar os outros. Mesmo que alguém continue a
fazer coisas erradas, devemos perdoá-lo.

Referência:

Mt 18:21-35

História Bíblica: O Senhor Jesus tinha um discípulo chamado Pedro. Uma vez Pedro foi até o Senhor e
Lhe disse: “Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele peca contra mim? Até sete
vezes?" Talvez Pedro estivesse chateado com um dos outros discípulos que o tivesse ofendido muitas
vezes. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar alguém, pensava que a resposta seria
apenas sete vezes. Mas Jesus disse a Pedro que ele precisava perdoar alguém 70 x 7 vezes, ou 490 vezes.
Vocês já contaram até 490? Esse é número realmente grande! Isso significa que sempre devemos
perdoar as pessoas.
Aplicação Prática: Quando seu irmão pega o seu brinquedo favorito sem permissão e o quebra
acidentalmente, você deve perdoá-lo. Mas e se ele quebrar outro de seus brinquedos favoritos? Como
você se sentiria? Você ainda estaria disposto a perdoá-lo ou ficaria chateado? Bem, você já
desobedeceu aos seus pais? Quantas vezes? Não seria terrível se seus pais perdoassem você apenas
na primeira vez que você desobedeceu? Se gostamos de ser perdoados, precisamos estar dispostos a
perdoar os outros.
Sugestão de Atividade: Faça as crianças contarem 70 itens de uma tigela, para enfatizar como esse
número é grande.

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

