LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 32: Responsável

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: “Moisés, que é fiel em toda a minha casa” (Nm 12:7b).
TEMA:

Uma pessoa responsável é alguém a quem pode ser confiada uma tarefa ou
dever de cuidar de algo ou alguém.

REFERÊNCIA: Gn 2:19-20
APLICAÇÃO PRÁTICA: Quando você acaba de escovar os dentes, fecha o tubo de pasta de
dentes ou deixa a tampa sobre a pia? Quando seus pais lhe pedem e esperam que você
pendure sua toalha depois do banho, você a pendura para secar ou a deixa amontoada no
chão? Todos os dias você deve arrumar sua cama. Você faz isso todos os dias sem lhe
pedirem ou só quando seus pais lhe dizem? Ser responsável significa que os outros podem
confiar que você fará o que esperam que faça.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: Deus criou todas as coisas e criou o primeiro homem,
Adão. Deus deu um trabalho a Adão. Sua função era cuidar do maravilhoso jardim do Éden,
onde Adão vivia, e também dar nome a todos os animais. Adão foi responsável por dar
nomes aos animais do campo e a todo pássaro do céu. Eram muitas criaturas para Adão dar
nomes! Mas ele não pulou nenhum animal; deu nomes a todo animal doméstico, às aves do
céu e a todo animal do campo. Adão foi cuidadoso em dar seu melhor e ser responsável com
tudo o que lhe havia sido confiado.

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

