LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 14: Amor (3)

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:

“Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 19:19).

Tema:

Uma pessoa adequada ama seus pais e seus próximos. O Senhor nos disse que
devemos amar e cuidar dos que vivem ao nosso redor.

Referência:

Lc 10:25-37

História Bíblica: Um dia um homem fez uma pergunta ao Senhor. O homem sabia que a Bíblia diz
que devemos amar nosso próximo. Ele queria saber o que isso significa – quem é nosso próximo?
Para responder à sua pergunta, Jesus lhe contou uma história chamada parábola. Uma parábola é
uma história que explica algo ou ensina uma lição. O Senhor Jesus contou sobre um homem que estava
viajando de uma cidade a outra. Enquanto andava na estrada, alguns ladrões vieram, bateram nele e
levaram tudo o que tinha – até as roupas! Um homem da região viu o homem ferido deitado ali e
passou por ele do outro lado da estrada. O homem seguinte, que também descia pela estrada, não
parou, mas passou por ele sem ajudar. Um terceiro homem, que era de um lugar chamado Samaria,
descia pela estrada. O samaritano teve muita pena do homem ferido! Ele parou e cuidou dele; limpou
suas feridas e colocou ataduras sobre elas. Depois o samaritano levou o homem ferido para uma
hospedaria, onde ele poderia descansar e melhorar. Essa história mostra que nossos próximos são as
pessoas à nossa volta, não apenas as pessoas que conhecemos bem.
Aplicação Prática: A Bíblia nos diz que precisamos amar nossos pais e os que estão próximos de nós.
O Senhor Jesus disse que, depois de amar o próprio Deus, amar os que estão à nossa volta é a coisa
mais importante! Nossos pais são os que estão mais perto de nós, então certamente devemos amálos, e MOSTRAR a eles que os amamos! Nossos próximos podem ser aqueles que vivem perto de nós
ou os que vão à nossa escola. Pergunte às crianças quem são os seus próximos. Descubra como elas
os tratam. Pergunte às crianças como elas podem mostrar que amam seus pais. E os seus próximos?
Algumas aplicações/sugestões práticas podem ser: dizer “eu te amo”; mostrar boas maneiras; ajudar
com as compras ou outras tarefas; ficar quietos quando eles estão descansando; segurar uma porta
para eles. Na escola as crianças podem ajudar um colega em alguma coisa com a qual ele ou ela tenha
algum problema, ou dividir seu lanche com um colega que não tem.

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

