LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 30: Organizado

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, porém, seja feito apropriadamente e com ordem.” (1Co 14:40).
(Porção sublinhada para as crianças menores memorizarem)
TEMA:

Uma pessoa organizada é alguém que mantém as coisas de maneira limpa e
arrumada. Não faz as coisas de qualquer maneira, mas na ordem correta.

APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando lhe pedem para arrumar sua mesa na escola, você limpa os
pedaços de papel e lápis e gizes quebrados, ou os empurra e esconde para que o professor
não os possa ver? As coisas em seu quarto são mantidas limpas, livre de danos e guardadas
em seus devidos lugares? Você sabe onde encontrar suas coisas quando precisa delas? Uma
pessoa organizada se assegura que seus pertences estejam bem mantidos e cuida deles de
maneira adequada.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: No Antigo Testamento Deus foi servido por algumas
pessoas especiais cuja única função era cuidar do tabernáculo, que era a casa de Deus
naquele tempo. Você acha que os sacerdotes faziam seu trabalho especial enquanto usavam
pijamas? Ou suas roupas eram todas amarrotadas, bagunçadas e sujas? Não! Os sacerdotes
tinham de vestir roupas especiais para fazer seu trabalho. Vamos mostrar uma figura do que
os sacerdotes vestiam quando serviam a Deus. (Use a figura da próxima página para mostrar
as vestimentas ordenadas usadas pelos sacerdotes. Sinta-se à vontade para mencionar ou
omitir os nomes das vestimentas específicas, dependendo da idade das crianças.) Eles
tinham de ser arrumados enquanto se vestiam, para ter certeza de que cada peça estava
limpa e arrumada e em seu lugar. E quando tiravam suas roupas sacerdotais, você acha que
eles simplesmente arrancavam e largavam em um canto qualquer? Não! Eles tinham de ser
igualmente cuidadosos ao tirar tudo e colocar de lado todas as peças de maneira limpa e
arrumada; assim estariam prontas para o dia seguinte. E quando a você? Você veste pijamas
para ir à escola? Vem à reunião com roupas desarrumadas e sujas? E o que faz com suas
roupas quando as tira? Vamos ter certeza de que todas as nossas roupas – e o restante das
nossas coisas – estejam ordenadas, arrumadas e limpas.
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