A Criação – Lição 25 – Deus Criou o Homem com Mente, Emoção e Vontade

Objetivo:

Mostrar às crianças que Deus nos criou de uma maneira especial –
temos uma mente (para pensar), emoção (para sentir) e vontade (para
escolher).

Versículo:

Salmos 139:14a: “Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste…”

Referência
Bíblica:

Salmos 139:14a: “Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste…”
Marcos 12:30: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força”.

Sugestão
para a
Aula:

· Revise a lição da semana passada, a qual disse que Deus fez nossos

corpos físicos, e pergunte às crianças o que elas aprenderam. Peçalhes para dizer o nome das diferentes partes de seus corpos. Este é meu
braço ou minha perna?
· Deus não só nos fez muito especiais por fora, Ele também nos fez

muito especiais por dentro.
Temos uma mente – para pensar. O que você está pensando agora? Está
pensando em comer um lanche ou sobre o que quer fazer quando chegar
em casa?
Temos emoções – para sentir. Às vezes eu me sinto tão feliz (dê um
salto de alegria) e dou risadas. Mas às vezes eu me sinto triste (faça
uma cara de tristeza). Pergunte às crianças que cara elas fazem quando
estão felizes. E quando estão tristes? E quando estão com medo?
Crianças geralmente são motivadas pelas emoções. Essa lição é fácil
para elas assimilarem. Explore isso. Por exemplo, use símbolos de
rostos com diferentes emoções que são usados nos celulares para
mostrar diferentes expressões.
Temos uma vontade – para escolher. Use exemplos de casos em que as
crianças podem escolher entre uma coisa e outra. Por exemplo, dê duas
opções de lanche. Qual delas elas querem? É a vontade delas que
escolhe um lanche em vez do outro.
Sugestão
para as
Atividades:

· Em uma cartolina, desenhe cinco círculos em branco e peça às

crianças que desenhem carinhas: cara feliz, cara triste, cara brava ou
cara de choro etc. Se as crianças forem muito novas (cerca de dois
anos) desenhe para elas e faça com que pintem as carinhas com lápis de
cor.

Material adaptado das Lições para as Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

