LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 21: Forte

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: “Seja, porém, a vossa palavra: Sim, sim; não, não.” (Mt 5:37a)
TEMA:

Uma pessoa com caráter forte é alguém que é capaz de fazer o que é correto
não importando quão difícil isso possa ser. Ela é forte para permanecer
com a escolha correta em vez de ser pressionado por outros a mudar de
ideia.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Suponha que você esteja no parquinho e veja algumas crianças
pulando dos brinquedos quando não deveriam fazer isso. Uma das crianças diz que é
muito divertido e convida você a fazer o mesmo. Você sabe que isso não é correto nem
seguro. O que você faria? Uma pessoa com caráter forte fará o que é correto, e não será
persuadido pelo que outras pessoas lhe dizem. Discuta com as crianças alguns outros
exemplos de ser forte e fazer a coisa certa.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: Em Daniel capítulo 1, Daniel e seus três amigos
Ananias, Misael e Azarias estavam entre o povo de Deus que foi capturado e levado para
outra terra, Babilônia. Daniel ainda era criança, mas decidiu em seu coração e determinou
que não comeria a comida especial e o vinho que o rei havia designado para as crianças
serem alimentadas. Aquela comida havia sido oferecida a ídolos, deuses falsos, e Daniel
não queria ingeri-las. Ao invés disso, ele e seus amigos queriam apenas verduras e água. O
líder dos eunucos, pessoas designadas para cuidar dessas crianças, a princípio não queria
permitir isso. Mas Daniel lhe pediu para testá-los por 10 dias, e o líder dos eunucos
concordou. No final de 10 dias Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham melhor aparência
que as outras crianças. Deus também lhes deu conhecimento e discernimento em todo
aprendizado e sabedoria, ou seja, Deus os fez mais inteligentes que o restante das crianças.

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

