
A BONDADE:
Deus é bom. Sempre bom. Totalmente bom. "A Sua bondade dura para

sempre." Salmo 118:1. É o Espírito de Deus que habita em nós quem nos

capacita a sermos bons. Nós podemos ser bons porque Ele é bom. Vemos a

bondade de Deus no perdão dos nossos pecados (Salmo 25:7). Bondade e

amabilidade podem nos parecer basicamente a mesma coisa, mas quando a

bíblia fala de bondade não está a falar apenas em sermos bons, mas também

em fazermos as boas obras para as quais fomos chamados. 

A bondade de Deus em nós traduz-se em amor, humildade, perdão, integridade,

honestidade e compaixão para com os outros. Esta bondade só nos é possível

através do poder de Deus que opera nos nossos corações. Á medida que

conhecemos mais e mais de Deus, e deixamos Deus trabalhar em nós e

transformar os nossos corações, o Fruto do Espírito torna-se parte de nós.

Tornamo-nos mais parecidos com Cristo e o fruto que está nos nossos corações

começa a brotar e a manifestar-se.

                                                  

O FRUTO DO ESPÍRITO É

BONDADE

VERSÍCULO BÍBLICO: "Não nos cansemos de praticar o bem pois, se não

desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido." 

Gálatas 6:9 (BPT)

        A BONDADE: Fala não apenas de sermos bons, mas de fazer o que é certo

(fazer as boas obras para as quais fomos chamados).

É o Espírito de Deus que habita em mim quem produz em mim

bondade.
VERDADE CENTRAL:

   HISTÓRIA BÍBLICA : Tabita (também conhecida como Dorcas). Atos 9:36-41.

 

Banana.               FRUTO :



Tabita - Atos 9:36-41

Consoante a idade e gosto do seu filho/a comece

com a actividade Tabita 1 ou Tabita 2. Em alter-

nativa pode também brincar às bonecas 

(escolher as roupas, despir, vestir). Depois comece 

a contar a história de Tabita. A Bíblia não fala 

muito acerca de Tabita. Mas o pouco que diz 

revela que era uma mulher notável. Tabita cuidava dos pobres da sua terra, e

fazia muitas obras de bondade e de compaixão. Ela ajudava com o que

tinha. Com os recursos que tinha, e com os talentos que tinha. Tabita

procurava cumprir os mandamentos de Deus de amar o próximo, e de cuidar

dos pobres. Tabita não fazia estas boas obras para ser salva, mas praticava

as boas porque era salva. 
 

Efésios 2:10 diz que FOMOS CRIADOS PARA AS BOAS OBRAS. Deus criou-nos

para fazer o bem. De que forma podes praticar as boas obras? Quais os teus

talentos e recursos? Talvez tenhas roupas, brinquedos ou até livros para doar.

Fazer o bem pode ser difícil e desafiante, mas é gratificante. 
 

Espetadas de Banana com Chocolate
INGREDIENTES: banana, chocolate culinária, 

amêndoa picada. 

Cortar uma banana ao meio, inserir um pau

de espetada ou de gelado, e envolver a 

banana em chocolate derretido. Cubrir 

com amêndoa picada e colocar no frigorífico para o chocolate solidificar.  
 

Enquanto lancham conversem sobre a forma como às vezes é difícil ser

bom. E como os colegas e amigos às vezes até gozam connosco por sermos

bons. Parece que é preciso fazer coisas más e dizer coisas feias para nos

acharem "fixe". Mas podemos nos divertir e ser "fixe" sem termos de fazer

coisas más e dizer coisas feias. 

Fazer o bem pode ser difícil e desafiante, mas é gratificante. Gálatas 6:9.
 

*Em alternativa à espetada pode cortar uma banana às rodelas e colocar um pouco de
manteiga de amendoim em cada rodela. Para finalizar pode colocar um amendoim, ou
uma passa.  
 

 



A Bondade em Acção
Nós podemos ser bons porque o Espírito de Deus

habita em nós, e Deus é bom. Dar um "passeio

higiénico" em família e falar das diferentes formas

como podem ver a bondade de Deus reflectida na

Sua criação, nas vossas vidas, e em tudo o que os

rodeia. Decidir de que formas vão reflectir a bondade

de Deus. 

 

Oração 
Pensar na bondade de Deus. Pedir a Deus para nos ajudar a ver a Sua

bondade e o Seu coração em todos os aspectos da sua vida. Deus é bom.

Pedir a Deus para o ajudar a ser bondoso. 

Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Isso só por si é algo digno de ser

celebrado!

 

MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO BÍBLICO:
"Não nos cansemos de praticar o bem 

pois, se não desanimarmos, teremos 

colheita no tempo devido." Gálatas 6:9.

Escreva cada palavra do versículo num 

pedaço de papel diferente. Cole cada 

pedaço de papel num peça de lego e 

peça para o seu filho/a ordenar as palavras à medida que faz uma

pirâmide com os legos.  
 

Para os mais novos: "Vamos fazer o bem." Atirar um balão uns aos outros.

Cada vez que alguém tem o balão na mão repetir o versículo.
 

Nota: É importante que as crianças percebam o que estão a memorizar. É

importante memorizar versículos da Bíblia, mas mais importante ainda é

compreender o seu significado e a sua aplicação para as nossas vidas.  



FAZER
O QUE É
CERTO

 





Actividade Tabita 1
Fazer colagem com restos de tecido e de lã, ou então com quadrados de papel.



Atividade Tabita 2
Atividade encontrada no site: funwithmama.com


