LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 19: Submisso

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: “Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes, às autoridades, que sejam
obedientes, estejam prontos para toda boa obra” (Tito 3:1) (a parte
sublinhada é para memorizar).
Versículo alternativo: “Filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso
é justo.” (Ef 6:1)
TEMA:

Uma pessoa submissa é alguém que obedece àqueles que têm autoridade.
Ela faz de boa vontade o que lhe é pedido por aqueles que foram colocados
sobre ela.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Quem são as pessoas que Deus colocou sobre nós em posições de
autoridade? Peça às crianças para citar algumas pessoas que são responsáveis por elas.
Por exemplo, pais, avós, professores, servidores, policiais, guardas de trânsito, líderes.
Uma pessoa submissa obedece àqueles que têm autoridade e faz com prazer aquilo que
lhes foi pedido ou ordenado. Na escola, talvez todos os seus amigos estejam em uma certa
mesa, mas a professora pede que você se sente em outra mesa. Em casa, talvez seus pais
tenham dado uma tarefa específica para cada criança. Talvez sua família tenha sido
convidada para ir à casa de outra pessoa, e pedem a você que se sente em uma mesa de
crianças ao invés da mesa com os adultos. Uma pessoa submissa aceita a situação de bom
grado e faz o que seus professores e pais lhe pedem.
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