LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 28: Não Ser Apressado

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: “Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças...” (Ec
9:10a).
TEMA:

Uma pessoa apressada é alguém que faz as coisas rápido demais. Alguém que
não é apressado fará as coisas em uma velocidade adequada, com cuidado e
sendo meticuloso.

REFERÊNCIA: Lc 15:8-10
APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando você lava as mãos, simplesmente as molha na pia por alguns
segundos? Uma pessoa apressada faria isso. Alguém que não é apressado colocaria sabão
nas duas mãos, esfregaria bem e então enxaguaria completamente. Pergunte às crianças o
que significa fazer as coisas com uma velocidade adequada, com cuidado e sendo meticuloso
em questões como escovar os dentes, trocar de roupa, cuidar das suas coisas, etc. Por
exemplo, depois de você brincar com seus legos, sua mãe pode pedir-lhe para guardá-los.
Uma pessoa apressada rapidamente despejaria em uma caixa qualquer coisa que esteja em
sua frente e sairia para brincar com outra. Mas uma pessoa que não é apressada recolheria
com calma todas as pecinhas, até aquelas que caíram debaixo da cama ou em um cantinho.
Ela demoraria o tempo que fosse necessário até terminar de guardar cada uma das peças.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: Na Bíblia o Senhor Jesus contou aos seus seguidores
uma história sobre uma mulher que tinha dez moedas de prata. Aquelas dez moedas de
prata eram muito valiosas nos tempos antigos! Se você tivesse dez moedas de prata e
perdesse uma, o que faria? Simplesmente desistiria da moeda perdida, uma vez que ainda
tem nove? Ou procuraria por ela? E se fosse realmente difícil encontrar a moeda perdida?
Você daria somente uma olhada rápida e então iria fazer outra coisa? Nessa história, a
mulher que perdeu aquela moeda de prata não foi apressada. Ela não procurou somente por
um segundo e foi embora. Em vez disso, procurou cuidadosamente a moeda. Acendeu uma
lâmpada e procurou em todos os cantos escuros da casa, talvez até debaixo da cama ou
dentro do armário. Ela varreu a casa e procurou cuidadosamente até encontrar a moeda
perdida. É muito trabalho para encontrar só uma moeda! Isso não é tudo. Depois de
encontrar sua moeda, ela chamou suas amigas e vizinhas e pediu que se alegrassem com ela!
Da mesma maneira, em vez de sermos apressados e rápidos, devemos reservar tempo para
cuidar do que temos e fazer as coisas adequadamente. Nossos pais ficarão muito felizes!

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

