LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 2: Confiável

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: “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito” (Lc 16:10);
“O homem fiel será cumulado de bênçãos...” (Pv 28:20a).
TEMA:

Uma pessoa confiável é alguém a quem pode ser confiado algo que seja
necessário fazer. Podemos contar com ela para que as coisas sejam feitas.

ABORDAGEM: Se você quer que alguém faça algo muito importante, a quem pediria? Por
que escolheu essa pessoa?
APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando um pai, parente, irmão mais velho ou professor pede que
você faça algo, ele ou ela espera que você faça aquilo. Por exemplo, quando seu pai pede
que você alimente seu animal de estimação, ele espera que você lhe dê comida. Se você não
o alimentar, ele pode ficar muito doente. Seu pai não saberia que você não fez o que ele
pediu, então ele assumiria que o animal ficou doente por alguma outra razão. Se você é
uma pessoa confiável, as outras pessoas vão lhe pedir para fazer as coisas porque elas
sabem que você as fará. Outro exemplo: se sua mãe vai escolher alguém para carregar os
ovos para dentro de casa depois das compras no supermercado, ela escolheria você
porque você é uma pessoa confiável?
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA RELACIONADA: Gênesis capítulo 24 – Abraão pediu a
seu servo para fazer uma coisa muito importante: encontrar uma esposa para seu filho
Isaque para que ele pudesse se casar. Ele deu instruções muito específicas sobre o que
fazer e o que não fazer. Por exemplo, disse claramente que o servo não deveria escolher
alguém entre os cananeus, que não criam no Deus verdadeiro. Também havia outras
instruções. E se o servo decidisse fazer do seu próprio jeito e não seguisse as instruções do
seu senhor? Enfatize que Abraão escolheu seu servo mais velho, que era muito confiável,
digno de confiança. Ele seguiu muito bem as instruções de Abraão.

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

