LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 4: Perseverante

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: “Eis que consideramos bem-aventurados os que perseveram.” (Tg 5:11a);
TEMA:

Ser perseverante é ser capaz de continuar fazendo determinada coisa por
um longo período de tempo.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando estamos fazendo certa tarefa, precisamos ter
perseverança (dê exemplos como fazer nossas tarefas, guardar nossos brinquedos,
arrumar nossa cama, etc). Não devemos parar no meio do caminho e pedir que outros
terminem por nós simplesmente porque não queremos fazer mais isso. Precisamos
aprender a terminar a tarefa.
Podemos trazer algumas figuras de maravilhas feitas pelo homem no nosso país (por
exemplo, edifícios, monumentos, pontes ou represas imponentes e famosos). Descreva as
condições de trabalho, o tempo e a energia envolvidos. Foi necessária muita perseverança
dos trabalhadores para completar esses projetos. Imagine como estariam esses projetos se
não fossem concluídos. Uma ponte ou uma represa que não foi completada é inútil. Da
mesma forma, um caráter adequado significa que precisamos aprender a persistir e
perseverar em uma tarefa até que seja completada. Quando estamos fazendo nossa lição
de casa ou algo que nossos pais nos disseram pra fazer, precisamos terminar aquilo antes
de ir brincar ou assistir televisão. Quando aprendemos um instrumento, devemos
continuar praticando até que possamos tocá-lo bem. Ser bom em um esporte envolve
muitas horas de treinamento. Todas essas coisas exigem que trabalhemos muito sem
desanimar ou desistir.

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

