LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 27: Ouvir com Atenção
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:
TEMA:

"Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria” (Pv 2:2a).
Versículo sugerido para memorizar: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Mt 11:15).
Uma pessoa com bom caráter é alguém que pode ouvir os outros. É importante ser um
ouvinte cuidadoso quando alguém está nos dando instruções sobre como fazer alguma
coisa.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Às vezes sua mãe pode pedir que você dê um recado a alguém. Ela pode dizer:
“Diga à sua irmã que o jantar está pronto”. Um bom ouvinte prestará atenção e dará o recado à sua
irmã exatamente como sua mãe requisitou. Ou talvez seu pai peça para você separar os gizes de cera
em uma caixa e os blocos de montar em outra. Um bom ouvinte prestará atenção e colocará as coisas
exatamente como seu pai ou mãe mandaram. Bons ouvintes não se esquecerão de arrumar nem
colocarão os blocos e gizes na mesma caixa. Eles ouvirão todas as instruções mesmo que pensem que
já sabem o que têm de fazer. Também darão o melhor de si para seguir as instruções. Pode ser útil jogar
algum jogo de ouvir que dê às crianças uma série de instruções como “Siga o mestre”, “Alto-baixo” ou
algum outro que exija que elas ouçam cuidadosamente e passem a mensagem adiante, como “Telefone
sem fio”, para mostrar a importância de ouvir.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jonas. Na
época de Jonas havia uma cidade chamada Nínive onde as pessoas eram muito más. Deus disse a Jonas
para fazer algo importante para Ele: deveria dizer às pessoas de Nínive que Deus estava muito, muito
bravo com a forma de viver deles e que deveriam parar de fazer aquelas coisas más. Mas Jonas não
queria ir a Nínive, e fugiu! Ele foi para o mar e encontrou um barco que ia navegar para bem longe de
Nínive. Porque Jonas não ouviu a Deus, Deus fez algo muito interessante para chamar a atenção de
Jonas. Ele enviou uma grande tempestade para soprar sobre o mar. A tempestade era tão grande que
os homens do navio pensaram que ele iria se partir. Todos ficaram amedrontados! Jonas sabia que
Deus queria que ele fosse a Nínive e ele tinha desobedecido. Então admitiu aos homens do navio que
tudo aquilo era culpa dele. Jonas lhes disse que a única maneira de parar aquela grande tempestade
seria lançá-lo para fora do navio. Então os homens do navio jogaram Jonas ao mar, e o mar se acalmou.
Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Dentro da barriga do grande peixe era muito
escuro, como um buraco escuro. (Peça que todos fechem os olhos). Provavelmente era assim a
escuridão. Depois que Jonas orou a Deus e agradeceu a Deus por salvá-lo, o peixe o levou seguro de
volta à terra firme. Deus falou ao peixe, que vomitou Jonas em terra seca. Deus deu a Jonas uma segunda
chance para ouvir. Você acha que Jonas disse “não” desta vez? Desta vez Jonas ouviu cuidadosamente
a mensagem de Deus para o povo de Nínive. Jonas andou pela cidade de Nínive durante um dia e fez
tudo exatamente como Deus havia ordenado que fizesse. Ele falou com um, com outro, falou e falou a
mensagem de Deus a todos enquanto andava pela cidade. A palavra alcançou a todos, e todas as
pessoas por toda a cidade de Nínive creram em Deus.
Material elaborado pela igreja em Irvine e adaptado pela igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

