LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER
Lição 31: Paciente
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: “Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim...” (Salmo 40:1).
TEMA:

Uma pessoa paciente é alguém capaz de esperar por certo tempo. Pessoas
pacientes permanecem calmas e não ficam irritadas quando esperam por um
longo tempo.

APLICAÇÃO PRÁTICA: [Explique para as crianças o trabalho de um lavrador e como ele
planta as sementes e cultiva o solo]. Um fazendeiro tem de esperar pacientemente por meses
para que as sementes que plantou se tornem uma planta. Depois tem de esperar ainda mais
para que a planta dê fruto, produza algo que seja bom para comer. [Considere utilizar uma
ilustração do ciclo de vida de uma planta]. Seria uma grande tolice o fazendeiro tentar
apressar suas sementes a crescer choramingando que elas são lentas demais! Você acha que
as plantas cresceriam mais rápido se o fazendeiro reclamasse ou dissesse para elas se
apressarem? Vamos tentar! [Traga um feijão ou outra semente para que as crianças
interpretem o choro, reclamação ou pedido para que as sementes se apressem]. Isso não
funciona. Para a semente crescer, ela deve ser plantada. Então precisa da luz do sol, de água
e de cuidado para brotar. Isso leva tempo; portanto o fazendeiro tem de ser paciente no
cuidado com suas plantas. Quando você está esperando sua mãe ou seu pai se aprontarem
para o levarem a determinado lugar, fica choramingando e reclamando e lhes diz para se
apressarem, ou espera pacientemente por eles? Uma pessoa paciente não se irrita nem se
chateia com facilidade quando espera por outros que demoram mais tempo para cumprir
uma tarefa. Quando você termina sua refeição e lhe pedem para aguardar que os outros
terminem antes de sair da mesa, você tenta apressar os outros dizendo-lhes para se
apressarem e comerem? Ou espera com calma enquanto terminam? Essa semana podemos
praticar ser pacientes, como um fazendeiro que espera suas plantas crescerem.
SUGESTÃO DE ARTESANATO: Plantar grãos de feijão em bolas de algodão.

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

