LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 17: Afetuoso

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: "E sede bondosos uns para com os outros, compassivos..." (Ef 4:32a)
TEMA:

Uma pessoa afetuosa é alguém que se preocupa com outros e é terno para
com eles, uma pessoa cuja companhia é calorosa e amigável.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando você encontra um amigo ou uma criança que não conhece,
deve sempre cumprimentá-lo com um sorriso e um 'oi', e convidá-lo a se juntar ao que está
fazendo. Não é agradável entrar numa sala onde você não conhece ninguém e ver todo
mundo apenas olhando para você sem sorrir ou falar com você. Para sermos afetuosos,
devemos receber pessoas calorosamente. Faça as crianças demonstrarem como poderiam
cumprimentar alguém afetuosamente.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: Em Gênesis 18, quando Abraão estava sentado à
porta da sua tenda, levantou os olhos e viu três homens em pé junto a ele. Quando Abraão
os viu, correu ao encontro deles. Ele insistiu para que ficassem, ofereceu água para lavar
seus pés e queria que descansassem debaixo de uma árvore. Também foi buscar pão para
alimentá-los. Abraão entrou na tenda apressadamente e disse à sua esposa, Sara, para
preparar bolos rapidamente. Então correu ao rebanho e tomou um bezerro, tenro e bom, e
o deu ao servo, que se apressou em prepará-lo. Também preparou coalhada e leite. O que
Abraão fez foi um bom exemplo de acolher calorosamente as pessoas e saudá-las
afetuosamente.
Na verdade, um desses três visitantes era Deus! Os outros dois eram anjos. Deus tinha
vindo para contar a Abraão algumas notícias importantes, que no tempo oportuno a
esposa de Abraão daria à luz a um filho.

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

