LIÇÕES PARA CRIANÇAS
CARÁTER

Lição 34: Humilde

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: “Revesti-vos, pois... de entranhável compaixão, de bondade, de humildade...”
(Cl 3:12a).
Sugestão de versículo alternativo:
“... aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração.” (Mt 11:29b).
TEMA:

Uma pessoa humilde é alguém que, enquanto almeja fazer o seu melhor, não
se considera mais importante que outras pessoas. Está sempre disposta a
permitir que outros vão à sua frente.

APLICAÇÃO PRÁTICA: [Use encenações para ilustrar os seguintes cenários.] Quando você
está no parquinho, sempre quer ser o primeiro no balanço ou no escorregador, ou às vezes
deixa os outros irem na sua frente? Quando é hora de comer, sempre quer ser o primeiro e
pegar o maior pedaço? Uma pessoa humilde não se considera mais importante que os outros
e sempre está disposta a permitir que os outros vão primeiro.
SUGESTÃO DE HISTÓRIA BÍBLICA: Nosso Senhor Jesus era humilde. Quando era um
homem na terra, tinha alguns seguidores chamados discípulos. Naquela época as pessoas
usavam sandálias. A região onde o Senhor Jesus e Seus discípulos viviam era quente e
poeirenta, portanto os pés ficavam sujos quando andavam. Certa vez, depois de um jantar
especial, o Senhor Jesus lavou os pés sujos de Seus discípulos. Embora Ele fosse o Senhor e
Mestre deles, estava disposto a cuidar deles e ajudá-los a se lavar de maneira tão humilde e
modesta. (Jo 13:1-5).

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

