LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lições 8 e 9: Bondade

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:

"E sede bondosos uns para com os outros” (Ef 4:32a)

Tema:

Devemos ser bondosos com nossos irmãos, amigos e colegas.

Referência:

Lc 10:25-37

História Bíblica: Uma vez o Senhor Jesus contou uma história para os Seus discípulos. Um homem
estava a caminho da cidade de Jericó. Alguns homens maus bateram nele e roubaram tudo o que tinha.
O homem ficou machucado e precisava de ajuda. Vieram dois outros homens, mas não pararam. Então
veio um homem samaritano. Quando ele viu o homem ferido, parou, limpou as feridas do homem,
colocou-o sobre seu próprio jumento e o levou para um lugar bom para ficar. O samaritano cuidou do
homem ferido por toda a noite. Na manhã seguinte o samaritano deixou dinheiro para o dono do lugar
cuidar bem do homem ferido até que ele retornasse. O Senhor disse às pessoas que elas deveriam ir
e fazer o que o homem samaritano fez ao cuidar do homem ferido.
Aplicação Prática: Devemos ser bondosos com as pessoas ao nosso redor. Quando alguém se
machuca, não devemos ignorá-lo ou zombar dele. Pelo contrário, devemos lhe perguntar como está
se sentindo e fazer o melhor para ajudar e cuidar daquela pessoa. Discuta com as crianças sobre
que tipos de comportamento expressam bondade e quais não. Compartilhe como nossas palavras
podem demonstrar bondade com os outros, assim como nossos atos. Perguntar como alguém está
se sentindo pode ser um ato de bondade; incluir os outros em uma atividade também pode ser um
ato de bondade. Discuta com as crianças como elas se sentem quando alguém é bondoso com elas
versus quando alguém é mau com elas. Encoraje-as a também cuidar de seus irmãos ou amigos
quando eles se machucam.

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

