LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 29: Não Ser Preguiçoso
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: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso; olha para os seus caminhos e sê sábio”
(Pv 6:6).
TEMA:

Preguiçoso é alguém que não gosta de trabalhar. A Bíblia nos encoraja a não
sermos preguiçosos, mas sermos como as formigas, que trabalham muito.
Alguém que não é preguiçoso sempre trabalhará muito e não pegará atalhos.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Podemos apresentar figuras ou vídeos de formigas trabalhando para
que a sala observe. Enfatize como as formigas trabalham muito todos os dias para toda a sua
colônia. Elas trabalham muito mesmo sem supervisão. Preparam sua comida no verão e não
passam fome durante o inverno. Seria sábio sermos da mesma forma. Não devemos
desperdiçar nosso tempo, mas trabalhar diligentemente em toda atividade que nos é dada.
Como você pode trabalhar como uma formiga quando sua mãe lhe pede para fazer algo? Você
sempre arruma seus brinquedos e os coloca em seus lugares ou simplesmente os amontoa
debaixo da cama? Coloca sua roupa suja no cesto para lavar ou as deixa pelo chão? Pela manhã
você se levanta e rapidamente se apronta, ou fica deitado na cama esperando que seus pais
troquem sua roupa e o tirem da cama? Uma pessoa que não é preguiçosa sempre trabalhará
muito e não tomará atalhos.
ATIVIDADES SUGERIDAS: Considere brincadeiras como siga-o-mestre, onde o objetivo do
jogo é seguir o líder como formigas marchando em fila. Se houver acesso para um espaço
externo, saia e procure algumas formigas, e as observe trabalhando.
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Formigas de polegar – Dê a cada criança um pedaço
de cartolina e uma almofada de carimbo, e deixe que elas façam impressões digitais na
cartolina. Depois deixe-as usar uma canetinha ou giz de cera para desenharem as pernas das
formigas.

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

