LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 18: Calmo

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: “O longânimo é grande em entendimento...” (Pv 14:29a).
Versículo adicional sugerido: “Descansa no SENHOR e espera Nele.” (Sl 37:7a)
TEMA:

Uma pessoa calma é alguém tranquilo e pacífico em seus sentimentos. Uma
pessoa calma não se irrita facilmente.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Imagine se você quisesse um pedaço de doce e sua mãe dissesse
“não” porque já é quase hora do almoço? E se você quisesse ir ao McDonald's, mas seus
pais já decidiram ir a outro lugar para almoçar? E se você não conseguisse encontrar um
brinquedo favorito (carro, boneca, Lego, giz de cera, etc.)? E se seu pai ou sua mãe
estivessem no telefone e você quisesse contar algo a eles, e eles não pudessem prestar
atenção a você naquele momento? Você ficaria bravo, choraria e reclamaria? Precisamos
ser tranquilos e pacíficos em nossas emoções. Não devemos nos chatear facilmente.
Outros exemplos para crianças mais velhas: Seu professor está pronto para dispensar a
sala, mas seu colega de grupo não seguiu as instruções e seu professor faz com que o
grupo todo aguarde; como você reage ou se sente interiormente? Quando seus colegas não
permitem que você participe dos seus jogos durante o intervalo, qual é a sua atitude? Você
fica bravo, chora e reclama?

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

