LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 11: Ser Humilde

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:

“…Mas dá graça aos humildes.” (Pv 3:34b)

Tema:
Uma pessoa humilde não pensa nem age como se fosse melhor que os outros. As
pessoas se sentem confortáveis e felizes quando estão com alguém que é humilde.
Referência:

Lc 18:9–14

História Bíblica: Um dia o Senhor Jesus contou aos Seus discípulos uma história sobre dois homens.
Um deles era fariseu, uma pessoa que deveria seguir fielmente a lei de Deus. O outro homem era
cobrador de impostos. Naquele tempo muitos cobradores de impostos enganavam as pessoas e
tomavam seu dinheiro. A maioria das pessoas não gostava dos cobradores de impostos. Na história
do Senhor esses dois homens foram orar no templo. Quando o fariseu orava, ele agradecia a Deus por
não ser como as outras pessoas, por não fazer nada ruim como os outros faziam – especialmente
aquele cobrador de impostos. O fariseu tinha muito orgulho de si mesmo! Ser orgulhoso significa
exibir o que nós temos e fazemos para que os outros fiquem impressionados. Por outro lado, quando
o cobrador de impostos orava, ele nem se aproximava; ele olhava para baixo e pedia a Deus que
perdoasse todas as coisas que havia feito. O cobrador de impostos era humilde porque sabia que
havia feito muitas coisas erradas.
Aplicação Prática: Uma pessoa humilde não sai por aí contando a todos tudo o que tem ou fez para
as pessoas ficarem impressionadas. Pelo contrário, uma pessoa humilde faz o melhor simplesmente
porque é a coisa certa a fazer. Não devemos ser exibidos! Um exibido faz com que os outros se sintam
mal consigo mesmos. As pessoas se sentem confortáveis ao lado de uma pessoa humilde porque ela
não se sente ou age como se fosse melhor que os outros. Uma pessoa humilde pode admitir que não
sabe tudo. Uma pessoa humilde pode aceitar ajuda e está disposta a ajudar outros.
Peça às crianças para pensarem sobre exemplos em suas próprias vidas. Como elas interagem com
seus irmãos? E com seus amigos e colegas? Elas se lembram de alguma vez em que se sentiram mal
porque alguém perto delas estava se exibindo?

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

