LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 13: Amor (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.

Versículo:

“Um novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros…”
(Jo 13:34a).

Tema:

Uma pessoa adequada ama os irmãos e irmãs na igreja. Devemos amar todos os que
servem e todas as crianças na reunião de crianças.

Referência: Jo 13:34-35
História Bíblica: O Senhor Jesus esteve na terra por trinta e três anos e meio. Antes de ir, Ele deu uma
instrução muito especial para os seus seguidores. Ele disse: "Um novo mandamento vos dou: que
vos amei uns aos outros; assim como Eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." O Senhor
Jesus disse que, quando as pessoas veem nosso amor uns pelos outros na igreja, elas veem que somos
Seus seguidores. Nós estamos aqui hoje porque nossas famílias estão seguindo o Senhor. Como Seus
seguidores, o Senhor quer que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Não conseguimos ver o
Senhor com nossos olhos, mas Ele ainda está aqui, e fica feliz quando cuidamos dos irmãos e irmãs.
Aplicação Prática: Amar os irmãos e irmãs significa que nós os vemos como Deus os vê, e cuidamos
Deles como Deus cuida deles. Aqui, na reunião de crianças, amamos uns aos outros. Isso significa
que desejamos que todos se sintam bem e saibam que são bem-vindos entre nós, não importa sua
condição. Significa que não escolhemos nossa pessoa favorita para brincar e ignoramos todos os
outros. Significa que, quando conversamos, amamos uns aos outros falando de maneira adequada e
respeitosa. Significa que podemos ajudar uns aos outros e amar o Senhor juntos. Vocês conseguem
pensar em outros modos de cuidar uns dos outros aqui nas reuniões? E de cuidar uns dos outros
fora das reuniões? Se alguma pessoa nova vem à reunião de crianças, nós a incluímos quando
brincamos? Como a tratamos?

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

