LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 18: Sacrifício (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:

“E não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois Deus se agrada
de tais sacrifícios” (Hb 13:16)

Tema:

Ficamos contentes não apenas quando nos sacrificamos por Deus, mas também
quando nos sacrificamos por outras pessoas. Uma maneira de nos sacrificarmos por
outros é repartindo nossas coisas com eles.

Referência:

Mt 14:13-22; Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Jo 6:1--‐12

História Bíblica: Mais de 5.000 pessoas foram ver e encontrar Jesus um dia. Ele abençoou e curou
muitos, e já estava ficando tarde. O Senhor Jesus queria ter certeza de que todos tinham algo para
comer antes de retornarem para suas casas, mas os discípulos não tinham dinheiro suficiente para
comprar comida para tantos. Então eles acharam um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos.
O Senhor Jesus pediu aos discípulos que fizessem as pessoas se sentarem de maneira ordenada. Jesus
pegou o pão e deu graças a Deus. Então Seus discípulos deram pão e peixe para todas as pessoas. Para
surpresa deles, depois que todos comeram havia sobrado o suficiente para encher doze cestos!
Aplicação Prática: Aquele garotinho que repartiu sua comida sacrificou sua refeição para que todos
pudessem comer. Talvez ele estivesse com muita fome e quisesse comer tudo sozinho antes de voltar
para casa. E talvez tenha pensado: De que adianta repartir? São apenas cinco pedaços de pão e dois
peixinhos, e há mais de 5.000 pessoas aqui! Mas ele deu seus pães e peixes, e o Senhor pôde usar
aquele sacrifício para abençoar tantos. Com certeza o garotinho também teve seu jantar, pois sobrou
muita comida. O que vocês fariam na escola se vissem alguém que esqueceu de levar o lanche?
Estariam dispostos a repartir (sacrificar), a dar um pouco do seu lance para a outra criança? Ou vocês
se esconderiam no canto e comeriam seu lanche rapidamente para que ninguém pedisse para
repartir (sacrificar)? E seus brinquedos? Vocês estariam dispostos a dar um brinquedo ou outras
coisas que têm a alguém que necessita?

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

