LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 10: Não Ser Invejoso
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:

“Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja
uns dos outros.” (Gl 5:26)
Versículo Alternativo: “…O amor é bondoso; não é ciumento.” (1Co 13:4m)

Foco:

Devemos ser felizes com as coisas que nos dão e não ter inveja dos outros.

Bíblia:

1Sm 17:13 - 18:11

História bíblica: Há muito tempo atrás havia um homem chamado Saul. Ele era rei sobre todo o
povo de Israel. O rei Saul era alto e bonito. A Bíblia nos diz que não havia ninguém no povo de Israel
que fosse mais belo do que ele. Ele também era o mais alto de todos. O rei Saul era um grande líder
militar que liderou os filhos de Israel para vencer seus inimigos muitas vezes.
O rei Saul conhecia um jovem chamado Davi. Davi era pastor. Embora Davi fosse muito jovem para
lutar nas batalhas, um dia aconteceu que Davi lutou contra um homem muito grande e forte,
chamado Golias. Deus ajudou Davi. Davi derrotou o assustador Golias! Quando o povo de Israel
ouviu isso, disseram que gostavam mais de Davi do que de Saul. Saul ficou tão chateado por causa
do povo ter gostado tanto da vitória de Davi que quis matar Davi! Apesar de Saul ser o rei e ter
realizado tantas coisas, ele ficou com uma inveja amarga quando o povo se entusiasmou com a
vitória de Davi sobre Golias.
Aplicação Prática: Ter inveja significa se sentir mal quando alguém tem alguma coisa que você
deseja ter. Leve as crianças a falarem sobre as vezes em que tiveram invejam de coisas que os outros
tinham. Ajude-as a considerar quantas coisas elas têm, como um bom lugar para viver, comida e
roupas, e as pessoas que as amam. Devemos ser gratos pelo que temos, e não ter inveja ou ciúmes
de outras pessoas.
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