
A AMABILIDADE
A maior parte de nós quer que os filhos sejam amáveis. Mas o que é isso ao

certo? Se perguntássemos aos nossos amigos se somos amáveis o que é que

responderiam? E se perguntássemos em casa? À esposa, ao marido, aos filhos,

mães, irmãos, o que é que eles responderiam? Esta semana vamos falar sobre

formas como podemos ser amáveis. No entanto, antes de avançar vamos parar

um pouco e voltar a olhar para a introdução que foi feita a este devocional: a

árvore. É muito fácil tornarmos este devocional numa lista de qualidades que

temos de nos esforçar para alcançar, e ficarmos frustrados. Por isso pedimos

que leia o Salmo 1:3 e João 15. Quem produz o fruto em nós é o Espírito Santo.

O mais importante é estar ligado a Deus. À medida que buscamos a Deus e

aprendemos com Ele, e ouvimos as Suas palavras, o fruto do Espírito é

produzindo em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. 

                                                  

O FRUTO DO ESPÍRITO É

AMABILIDADE

VERSÍCULO BÍBLICO: "Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas,

com humildade, considerem os outros superiores a vós próprios.

Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o

dos outros." (Filipenses 2:3-4 BPT)

        AMABILIDADE É: É pôr em prática o amor de Deus. É valorizar os outros sendo

amigável, gentil, e atencioso. É nos preocuparmos, amarmos, e

nos colocarmos no lugar de outra pessoa e ver como podemos

ajudar, nem que seja em oração. É procurar oportunidades para

servir como Jesus serviu. Efésios 4:32

Posso ser amável porque o Espírito de Deus habita em mim. VERDADE CENTRAL:

   HISTÓRIA BÍBLICA : A História de Zaqueu. Lucas 19. 

Uvas.               FRUTO :



Escreva "PALAVRAS" num pedaço de 

A amabilidade é demonstrada através dos

nossos pensamentos, dos nossos actos e 

das nossas palavras. 
 

1.

papel e cole num tubo de pasta de dentes

(de preferência novo). Convide os seus 

filhos a espremer a pasta de dentes para 

um prato o mais rápido que conseguirem.

 2. Quando tiverem esvaziado a pasta de dentes para dentro do prato,

diga que agora têm de voltar a colocar a pasta de dentes dentro da

embalagem. (Não vão conseguir por muita.) 
 

Explique que a pasta de dentes é como as palavras que saem da nossa

boca. As nossas palavras têm o poder de levantar ou deitar abaixo uma

pessoa. Devemos ter cuidado com as nossas palavras, porque não há

como desdizer o que falamos, tal como já não conseguimos voltar a

colocar a pasta de dentes dentro da embalagem.

Amabilidade nas Palavras - Efésios 4:32

Espetadas de Fruta - João 13:1-15

Prepare um lanche especial com umas divertidas

espetadas de fruta. Enquanto comem conversem

acerca da última ceia que Jesus tomou com os

seus discípulos (João 13:1-15). 

As crianças (e adultos) normalmente querem ser

sempre as primeiras a ser servidas, querem estar 

 sempre à frente da fila; querem sempre que se

faça o que eles querem fazer, e têm muita

dificuldade em partilhar. Aqui vemos que Jesus, o

Senhor, o Mestre, serviu. Esta passagem convida-

nos a pensar mais nos outros, e a servir o nosso

próximo. Leia também Mateus 20:25-28; 23:12.  

 



Ideia em: http://faithsprouts.blogspot.com/

As crianças gostam muito da história

de Zaqueu! Preparamos para si e para

o seu filho um desenho de Zaqueu e de

uma árvore para poder fazer a história

junto com o seu filho. Basta pintar a

árvore e Zaqueu, e a seguir colocar um

fio de lã para ajudar o Zaqueu a subir

e a descer da árvore à medida que

conta a história.

A história de Zaqueu fala-nos do maior

milagre de todos, o milagre da

salvação e da transformação. Assim

como o coração de Zaqueu, que era

um homem mau e corrupto, foi

transformado por Jesus, também nós

somos transformados por Jesus. Se o

seu filho ainda não tomou a decisão de

convidar Jesus a entrar no coração,

A Amabilidade em Ação - Lucas 19:1-10

explique que assim como Jesus entrou no coração de Zaqueu, Jesus também

quer entrar nos nossos corações e ser nosso amigo e estar connosco para

sempre. Quando recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, e é o

Espírito Santo em nós, quem nos vai ajudar a ser amáveis. (Tito 3:4-6)  

A seguir pensem juntos o que é que podem fazer de concreto esta semana

para serem amáveis (por ex. partilhar os brinquedos; brincar com o irmão mais

novo).

 
 

*Se não sabe que música colocar procure o canal "3 Palavrinhas Só" no Youtube.

Tem lá uma música sobre Zaqueu. Os mais novos vão adorar!

 



MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO BÍBLICO:
"Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas, com
humildade, considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém
procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros." (Filipenses
2:3-4 BPT)
A memorização do versículo é muito importante porque ensina as nossas
crianças a guardar a Palavra de Deus no coração. E é a Palavra de Deus
em nós que nos transforma e que produz o Fruto do Espírito em nós.
Quando surgir uma situação complicada o Espírito Santo vai ajudar a
criança a lembrar-se do versículo que aprendeu e guardou no coração.
Para a criança memorizar o versículo é importante que ela primeiro
entenda o que significa. Portanto, explique primeiro o que o versículo quer
dizer e qual a aplicação desse versículo para as nossas vidas. 
Para ajudar a memorizar, faça junto com o seu filho um cartaz com o
versículo de hoje. A seguir podem jogar ao "Rei Manda". E o "Rei" vai dizer
de que forma é que o versículo deve ser dito (alto/baixo/a cantar/com
uma mão no pé/com as mãos no ar/ a coçar a cabeça/ao pé
coxinho/etc.) 
No caso dos pré-escolares  o versículo a memorizar é: "Hoje vou à tua

casa." (Lucas 19:5).

Oração - Amabilidade à Sorte
                       Pensar juntos de que forma podem ser

                       amáveis ao longo desta semana. 

                       Escrever cada ideia num pedaço de 

                       papel diferente e colocar dentro de 

                       um jarro. De manhã cada um vai tirar 

                       à sorte um papelinho de dentro do 

                       jarro e fazer o que lá estiver escrito. 

                       Alguns exemplo: fazer uma tarefa do 

irmão/ã sem ele saber; escrever bilhetes simpáticos e espalhar pela casa;

dar a vez a alguém; doar lápis de cor para uma instituição; telefonar a um

amigo/a com quem já não fala há muito tempo; partilhar; arrumar o quarto

sem que os pais peçam; sorrir para todos. Quando tiverem colocado todos

os papeis no jarro, orar a Deus a pedir para Ele nos ajudar a ser amáveis e

a pensar mais nos outros, em vez de pensarmos só em nós. 



P E N S A R  M A I S
 

N O S  O U T R O S  

S E M  P E N S A R
 

MENOS  DE  MIM
Filipenses 2:3-4





Zaqueu - (Lucas 19:1-10) 


