LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 24: Contente (Satisfeito)

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: “...contentando-vos com o que tendes...” (Hb 13:5b).
Sugestões de versículos alternativos:
“...aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.” (Fp 4:11b)
(Porção sublinhada para crianças mais jovens)
“...Mais bem-aventurado é dar que receber.” (At 20:35c)
TEMA:

Uma pessoa contente é satisfeita com as coisas que tem. Ela é grata pelas
coisas que tem e não exige mais.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Peça às crianças para considerarem a família, a casa, as roupas, a
comida e os brinquedos que têm, e considerar também o que os outros podem não ter.
Procure impressioná-las com o fato de que, embora possam pensar que têm poucas coisas,
podem ter muito mais do que outras crianças. Elas devem ser gratas pelo que têm e não
tentar sempre conseguir mais. Considere contar histórias de crianças de países mais pobres.
Também podemos considerar com as crianças a diferença entre precisar e querer. Podemos
já ter determinados brinquedos, mas quando vemos uma propaganda ou algo em uma loja
de brinquedos, podemos querer alguma coisa que na verdade não precisamos. Temos de
tomar cuidado para não sermos gananciosos. Pessoas contentes são aquelas que dão aos
outros que realmente precisam de alguma coisa em vez de tentar ter algo porque querem
mas não precisam.

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

