LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 9: Abrangente

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: "...pois tu dilatas o meu coração." (Sl 119:32b)
TEMA:

Uma pessoa abrangente é alguém que voluntariamente inclui ou envolve
vários tipos diferentes de pessoas. Uma pessoa abrangente inclui outras
pessoas em vez de excluí-las.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Pergunte às crianças se alguma vez elas já foram excluídas,
deixadas de fora. Por exemplo, talvez algumas crianças mais velhas estivessem jogando
um jogo, e quando a criança pediu para jogar, as crianças mais velhas disseram, "Você é
muito pequeno para jogar." Como ela se sentiria?
Se você estivesse brincando no parquinho e visse uma criança brincando sozinha
enquanto todo mundo está brincando junto, o que faria? Uma pessoa abrangente
convidaria aquela criança para brincar, não importando se essa criança fosse mais nova ou
mais velha do que ela, ou não importando se gostasse ou não dela. E se uma nova criança
vem à reunião de crianças ou à sua casa? Devemos acolhê-la e fazer com que se sinta bemvinda, em vez de só ficar com as crianças que já conhecemos bem.
Considere contar uma história na qual você incluiu alguém no que estava fazendo.
HISTÓRIA BÍBLICA: Em Mc 10:46-52 uma grande multidão e discípulos estavam seguindo
Jesus quando Ele saiu de um lugar chamado Jericó. Um mendigo cego chamado Bartimeu
começou a clamar a Jesus. Muitos repreendiam Bartimeu (expressando forte
desaprovação) para que ele ficasse quieto. Mas ele clamava ainda mais. Jesus não o
repreendeu nem o ignorou. Pelo contrário, Jesus parou e disse: "Chamai-o." Como você
acha que o homem cego se sentiu quando descobriu que o Senhor o estava chamando? Ele
deu um salto e foi até Jesus! O Senhor curou sua cegueira e ele passou a ver! (Nota: Por
favor, leia este trecho da Bíblia para ter maiores detalhes, e conte a história de maneira
apropriada conforme a idade das crianças.)

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

