LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS - O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
SUGESTÕES PARA PERGUNTAS E RESPOSTAS
Abaixo estão sugestões de perguntas e respostas para ajudar em um tempo de revisão com as crianças. Houve muita
informação nas lições, logo sintam-se livres para dar dicas às crianças e ajudá-las a se lembrarem. O objetivo não é
“testá-los”, mas encorajá-los e inspirá-los. Podemos repetir alguns trechos das lições para ajudar.
Lição 3 - George Müller
LEITURA BÍBLICA: Mateus 6:11, 25-34; 7:7-11; Filipenses 4:19-20
OBJETIVO: Mostrar às crianças a importância e o poder da oração ao viver uma vida que depende totalmente de Deus e
confia em Deus.
1. VERDADEIRO OU FALSO. George Müller sempre foi um bom menino e fazia tudo certo.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
2. VERDADEIRO OU FALSO. Quando tinha apenas dezesseis anos de idade, George Müller foi preso e colocado na
cadeia.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
3. Depois que George Müller creu no Senhor Jesus e mudou sua vida, ele começou a cuidar de crianças órfãs, crianças
que haviam perdido os pais. Como ele obtinha o dinheiro e suprimento para cuidar de todas aquelas crianças?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Uma manhã no orfanato não havia alimento algum e nem dinheiro para comprar comida. As crianças estavam
esperando pelo café da manhã e George Müller orou. O que aconteceu a seguir?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. VERDADEIRO OU FALSO. Durante sessenta anos, nenhuma vez alguma criança ficou sem uma refeição no orfanato.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
6. VERDADEIRO OU FALSO. George Müller sentia que nunca deveria pedir aos homens por necessidade financeira
alguma; em vez disso, deveria sempre ir somente ao Senhor e orar pelas suas necessidades.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
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Lição 3 - George Müller
LEITURA BÍBLICA: Mateus 6:11, 25-34; 7:7-11; Filipenses 4:19-20
OBJETIVO: Mostrar às crianças a importância e o poder da oração ao viver uma vida que depende totalmente de
Deus e confia em Deus.
1. VERDADEIRO OU FALSO. George Müller sempre foi um bom menino e fazia tudo certo. (FALSO)
2. VERDADEIRO OU FALSO. Quando tinha apenas dezesseis ano de idade, George Müller foi preso e colocado
na cadeia. (VERDADEIRO)
3. Depois que George Müller creu no Senhor Jesus e mudou sua vida, ele começou a cuidar de crianças órfãs,
crianças que haviam perdido os pais. Como ele obtinha o dinheiro e suprimento para cuidar de todas
aquelas crianças? (Ele orava por cada necessidade em detalhes – por dinheiro, pela casa, por ajudantes,
pela comida, pela mobília, etc.)
4. Uma manhã no orfanato não havia alimento algum e nem dinheiro para comprar comida. As crianças
estavam esperando pelo café da manhã e George Müller orou. O que aconteceu a seguir? (Bateram na
porta. Era o padeiro. Durante a noite ele não conseguiu dormir e sentiu que o orfanato precisaria de pão, e
que o Senhor queria que ele enviasse pães. Então entregou pão fresco. Bateram uma segunda vez na porta.
A carroça do leiteiro quebrou bem em frente ao orfanato e ele deu latas de leite fresco a fim de esvaziar a
carroça para poder consertá-la.)
5. VERDADEIRO OU FALSO. Durante sessenta anos, nenhuma vez alguma criança ficou sem uma refeição no
orfanato. (VERDADEIRO)
6. VERDADEIRO OU FALSO. George Müller sentia que nunca deveria pedir aos homens por necessidade
financeira alguma; em vez disso, deveria sempre ir somente ao Senhor e orar pelas suas necessidades.
(VERDADEIRO)

