LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 20: Cooperativo (que trabalha bem com outros)

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: “Amai-vos afetuosamente uns aos outros com amor fraternal; sede os
primeiros a honrar uns aos outros.” (Rm 12:10).
Versículos adicionais sugeridos:
“Melhor é serem dois do que um...” (Ec 4:9a)
“O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade.”(Ec 4:12b)
TEMA: Ser cooperativo é ser alguém capaz de cooperar com os outros. Uma pessoa
cooperativa não é egoísta, que sempre quer que as coisas sejam feitas à sua maneira.
APLICAÇÃO PRÁTICA: Se sua família está decidindo sobre onde irão jantar, você ouve
todas as sugestões ou insiste no seu restaurante favorito? Quando está na reunião de
crianças, canta de bom grado as músicas que os outros pedem ou somente as suas
favoritas? Uma pessoa cooperativa é alguém que coopera com as outras e adota a maneira
delas. Pode ser útil trazer alguns quebra-cabeças e pedir às crianças que trabalhem juntas
em equipes. Algumas podem cooperar bem com as outras, outras podem querer completar
todo o quebra-cabeça sozinhas. Use isso para ilustrar o que significa ser sociável.
SUGESTÕES DE HISTÓRIAS BÍBLICAS PARA ESCOLHER:
(1) Enviando discípulos dois a dois. Quando o Senhor Jesus enviou discípulos a
diferentes cidades e lugares, Ele não os enviou sozinhos. Ele os enviou de dois em dois. (Lc
10:1; Mc 6:7a)
(2) O homem paralítico trazido ao Senhor por quatro amigos. Em Marcos
capítulo 2 o Senhor Jesus estava em uma casa e muitas pessoas estavam reunidas ali. Não
havia mais espaço para entrar pela porta. Mas havia quatro homens que queriam trazer ao
Senhor um homem paralítico (um homem que não pode se mover ou andar). Eles sabiam
que o Senhor podia curar aquele homem, mas não tinham como entrar! Então pensaram
juntos para encontrar uma forma. Eles removeram o telhado e abriram um buraco! Então
baixaram o leito no qual o paralítico estava deitado, e o Senhor Jesus o curou. Os quatro
amigos tiveram de concordar e cooperar, agir juntos, para fazer isso! Um só homem não
teria conseguido fazer isso sozinho.

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

