LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 17: Sacrifício (1)

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:

“Por meio Dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor”
(Hb 13:15)

Tema:

Quando nós sacrificamos (oferecemos) nossos louvores e agradecimentos a Deus,
Deus fica contente, e nós também.

Referência:

2Cr 20

História Bìblica: Se fossem para uma batalha, quem vocês colocariam na linha de frente?
Provavelmente seus soldados mais fortes, certo? Mas Deus não. Houve um tempo em que várias
nações se reuniram para lutar contra os israelitas. Deus disse aos israelitas para enfrentarem aquele
exército terrível mas Ele lhes disse: “Neste encontro, não tereis de lutar; tomai posição, ficai parados
e vede a salvação do SENHOR entre vós.” Então os israelitas foram, com seu rei Josafá, ao encontro
daquele exército. Mas vocês sabem quem estava liderando os israelitas enquanto iam para a batalha?
Não eram os soldados mais fortes ou melhores. Pelo contrário, o rei indicou alguns para louvar a Deus
e dar graças. Eles foram ao encontro daquele exército terrível gritando com cânticos e louvores!
Louvar a Deus é dar graças a Ele por todas as coisas maravilhosas que Ele fez. Então, enquanto os
israelitas louvavam a Deus, as nações que haviam se reunido começaram a lutar entre si e destruíram
completamente umas às outras. E foi assim que Deus deu aos israelitas uma vitória maravilhosa sobre
seus inimigos.
Aplicação Prática: O homem foi feito para Deus e deseja ofertar algo a Deus como um sacrifício. A
Bíblia nos diz que nossos louvores e ações de graça são um sacrifício para Ele. Por que isso é um
sacrifício? Porque às vezes não é fácil! Para o povo de Israel, deve ter sido difícil dar graças a Deus no
meio de uma batalha contra aquele grande e terrível exército. Da mesma maneira, quando estamos
passando por tempos difíceis, pode ser difícil nos lembrarmos de agradecer ao Senhor naquele
momento. Mas quando começarmos a dar graças a Deus e louvá-Lo, Ele lutará nossas batalhas por
nós! Portanto, quando vocês estiverem passando por uma situação difícil, não fiquem tristes e
desanimados. Tentem cantar e agradecer ao Senhor por todas as coisas. [Peça para as crianças
citarem coisas pelas quais agradecem a Deus. Encoraje-as a, todas as noites, quando forem dormir,
agradecer a Deus por uma coisa que Deus lhes deu naquele dia.] Agradecer assim é um sacrifício (uma
oferta) a Deus. Isso O deixa contente, e também nos deixa contentes.
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