LIÇÕES PARA CRIANÇAS
HUMANIDADE ADEQUADA
Lição 19: Ser Verdadeiro

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 a verdade vos libertará.” (Jo 8: 32b)
Tema:

Uma pessoa verdadeira não esconde seus erros. Se não tivermos nada a esconder, não
teremos medo de olhar para nossos pais, professores ou Deus.

Referência:

Gn 3:1-10

História Bíblica: Muito tempo atrás Deus deu a Adão e Eva um belo jardim para eles viverem e
desfrutarem. Naquele tempo Deus era amigo de Adão e Eva. Ele até mesmo passeava no jardim e
algumas vezes permanecia por algum tempo junto a eles. Eles devem realmente ter desfrutado
permanecer junto a Deus por algum tempo– e Deus também desfrutava permanecer com eles. Ele
deu uma única regra a Adão e Eva. Havia uma árvore no jardim da qual eles não tinham permissão
para comer. Mas ambos comeram daquela árvore. Depois que Adão e Eva desobedeceram a regra de
Deus, eles O ouviram andando no jardim. Deus estava procurando por eles! Mas ao invés de irem se
encontrar com Deus, Adão e Eva se esconderam Dele. Em vez de ficarem contentes por ver Deus,
eles ficaram com medo porque sabiam que haviam feito a coisa errada.
Aplicação Prática: Uma pessoa verdadeira não se esconde quando faz algo errado. É melhor fazer
o que é certo ao invés do que é errado. Mas quando fazemos a coisa errada, sempre devemos
confessar imediatamente. Se escondermos as coisas erradas que fazemos, não ficaremos contentes
ao ver nossos pais, professores, e talvez até Deus! Em vez disso, talvez os evitemos ou fiquemos
amedrontados ou nervosos só por estar perto deles. Deus quer que sejamos pessoas verdadeiras,
pessoas que não estão escondendo nada.

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

