LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 16: Não Ser Orgulhoso
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 multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca;”
(1Sm 2:3a). *Pode ser encurtado para crianças menores.
Tema:

Uma pessoa orgulhosa está sempre se exibindo e se gabando. Deus não fica contente
quando pensamos que somos melhores que os outros – e nem os que estão ao nosso
redor.

Referência:

Lc 18:9-14

História Bíblica: Um dia o Senhor Jesus contou aos Seus discípulos uma história sobre dois homens.
Um era fariseu, uma pessoa que deveria seguir fielmente a lei de Deus. O outro era cobrador de
impostos. A maioria das pessoas naquele tempo não gostava dos cobradores de impostos porque eles
muitas vezes enganavam as pessoas e tomavam o dinheiro delas. Na história do Senhor, esses dois
homens foram orar no templo. Quando o fariseu orava, ele abria a boca e agradecia a Deus por não
ser como outras pessoas – especialmente como aquele cobrador de impostos! Em sua oração a Deus
o fariseu fez uma longa lista das boas coisas que ele fez e das coisas ruins que os outros fizeram. Em
seu coração ele sentia que era muito melhor que os outros, e expressava isso em sua oração. O
cobrador de impostos, por outro lado, mantinha sua cabeça baixa quando orava e pedia a Deus que o
perdoasse por todas as coisas ruins que ele havia feito. A Bíblia diz que Deus aceitou a oração do
cobrador de impostos e o perdoou. Deus não ficou contente com a oração do fariseu porque o coração
dele era orgulhoso – ele achava que era melhor que os outros.
Aplicação Prática: Ser orgulhoso significa que pensamos que somos melhores que os outros por
alguma razão. As coisas que dizemos são como uma janela para o nosso coração – nossas palavras
mostram o que sentimos no interior. Será que saímos por aí dizendo a todos sobre as boas notas que
recebemos na escola? Corremos para dizer aos outros como somos inteligentes? Isso mostra que no
nosso coração pensamos que somos melhores que os outros. Você se orgulha de ser o mais alto ou o
mais velho, que o seu cabelo é o mais comprido, que você é melhor em matemática? E o novo jogo ou
a nova mochila que sua mãe acabou de comprar para você? Você corre para exibir? Não devemos
pensar que o que somos, o que temos ou o que podemos fazer nos torna melhor que os outros. Não é
agradável estar perto de alguém que está sempre se gabando. Quando nos exibimos, as pessoas ao
nosso redor não ficam contentes, e Deus também não. Deus ama todas as pessoas da mesma forma, e
nós devemos fazer o mesmo. Então ficaremos contentes, as pessoas ao nosso redor ficarão contentes,
e Deus ficará contente.
Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

