LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 1: Exato

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 tema 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: “Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenara.” (Gn 6:22b).
REF. BÍBLICA: Gn 6:14-22
TEMA:

Uma pessoa precisa e exata é alguém que faz as coisas sem erros. É
importante ser exato ao fazer nossas tarefas e trabalhos escolares, e seguir
instruções cuidadosamente.

ABORDAGEM: Pergunte às crianças se elas são boas em seguir instruções. Dê a elas
instruções simples como ‘levante a mão direita’, ‘levante a mão esquerda’, ‘ponha as mãos
no colo’, etc. Elas conseguem seguir instruções mais difíceis? Por exemplo, ‘ponha esse livro
em cima da mesa próximo àquela cadeira’. Diga-lhes que ser capaz de seguir instruções de
maneira precisa e exata é muito importante.
APLICAÇÃO PRÁTICA: Com base em Gênesis capítulo 6, conte a história de Noé e como ele
recebeu instruções específicas de Deus sobre como construir uma arca. Deus lhe disse para
usar certo tipo de madeira (madeira de cipreste), para revesti-la por dentro e por fora com
betume, para fazê-la com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados
de altura, para fazê-la com 3 andares, etc. E se Noé não seguisse as instruções de Deus? E se
ele decidisse fazer a arca de capim ou um tipo de madeira mais fraca que quebrasse
facilmente? Pergunte às crianças o que poderia ter acontecido. E se Noé tivesse feito apenas
um andar ao invés de três? Talvez não haveria lugar suficiente para todos os animais. E se
ele não tivesse colocado betume para impermeabilizar a arca? Enfatize que se ele não
tivesse sido exato, a arca poderia não ter flutuado, ou poderia não ter tido espaço suficiente
para todos, etc. Precisamos ser precisos e exatos naquilo que fazemos.
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Uma régua impressa, representando a exatidão, para as
crianças decorarem. (Nota aos que servem: Evitem usar desenhos da “Arca de Noé”
retiradas da internet ou de livros infantis, pois muitas representações da arca não estão de
acordo com a Palavra e não são exatas.)

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

