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                             TEMA: O PODER DA PACIÊNCIA 

                            Base Biblica: “O amor é paciente(...)” 

                                                  (I coríntios 13:4) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a buscarem ser pacientes como 
Jesus. 

 Introdução para o líder: Tudo na nossa vida é formado por relacionamentos. 
Precisamos das pessoas desde o nascimento até o final da vida. Nessa série de 
estudos, falaremos  sobre sermos aquele  que busca construir  uma relação mais 
forte e mais saudável. A resposta é ser como Jesus, falar como Ele falou, agir como 
Ele agiu. Que o nosso coração esteja aberto para aprender e assim construir 
relacionamentos muito abençoadores. E Que Deus nos abençõe nessa caminhada 
de amor pelas pessoas e nos conduza a relacionamentos abençoados. 

 

 Significado de Paciência – Calmo, que sabe esperar, conformado. 

 

Quebra gelo – Paciência 
 
Material: 2 bolas/bexigas 
 
Desenvolvimento:  O líder deverá encher os dois balões.  Sendo que um balão não 
deverá estar cheio (de modo que se aperte e não estoure). O segundo balão deverá 
estar o oposto. Muito cheio (de modo que apenas um aperto o faça estourar). Diga 
as crianças: Quando não somos pacientes, ou estamos num determinado momento 
sem paciência, qualquer coisa nos fará estourar/explodir (gritar, bater, etc...). Então 
o líder vai apertar o balão cheio para que estoure. Mas quando buscamos viver 
como Jesus viveu, lendo a bíblia, falando com Ele nos tornamos mais pacientes 
com os outros e com as situações que enfrentamos e nada nos fará explodir com o 
outro. Nesse momento o líder vai apertar a bexiga que não está cheia.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Conclusão: As pessoas jamais deverão tirar a nossa paciência.  Mas precisamos 
identificar as circunstâncias que tiram  e aprender a lidar com essas situações, pois 
em todo lugar (em casa, na família, etc..) haverá situações que poderão nos fazer 
explodir se não tivermos como essa bola. (mostrar a bexiga murcha). Jesus é amor 
e se o temos na nossa vida, devemos ser pacientes pois Ele é Amor, nesse 
momento mencione a base bíblica. 
 
 

Hora da história: A paciência de Deus para conosco (At.9:1-22) 
 
Objetivo: As crianças devem ver como Jesus atuou na vida de Paulo com 

paciência e misericórdia, transformando um perseguidor intolerante  em um homem 

bondoso, paciente e cheio de amor ao evangelho.  
 
Depois que Jesus ressuscitou e foi embora para ao Céu, os cristãos foram muito 
perseguidos onde moravam. A maioria das pessoas não acreditava que Jesus era 
Filho de Deus. Os maiores líderes religiosos diziam que era impossível Deus ter um 
filho, por isso, achavam que Jesus era apenas um homem comum. Quando alguém 
dizia que Jesus era Filho de Deus, esses líderes religiosos sem a menor paciência  
mandavam prender essas pessoas. Eles escolhiam alguns perseguidores e davam 
uma carta a eles autorizando a prender os cristãos. Quando um perseguidor 
encontrava um cristão, apresentava a carta e mandava os soldados prender o 
cristão. Com medo dessa perseguição, os cristãos começaram a fugir de suas 
cidades. Se espalhavam e tentavam se esconder em outros lugares.  Um desses 
perseguidores se chamava Saulo. Ele achava um absurdo as pessoas dizerem que 
Jesus poderia perdoar pecados e dar a vida eterna para alguém. Ele achava que só 
o Senhor poderia fazer isso e nenhum homem, tinha este poder. Certo dia, Saulo se 
apresentou aos líderes religiosos e disse que queria uma carta autorizando ele a 
prender os cristãos em outra cidade. Saulo estava em Jerusalém para conseguir 
esta carta. Por incrível que pareça, Saulo achava que quando alguém orava em 
nome de Jesus estava desobedecendo a Deus. Muitas vezes nós fazemos o 
mesmo. Achamos que nunca erramos, mas a própria Bíblia nos ensina que todos 
nós somos pecadores. Saulo pegou aquelas cartas e foi rapidamente para Damasco. 
No meio do caminho ele começou a ver uma luz brilhante e não sabia o que era. Ele 
ficou com medo e se prostrou ao chão. Então, uma voz disse “Saulo, Saulo, por que 
me persegues?”. Ele não entendeu porque achou que não estava perseguindo 
ninguém, então Saulo disse “quem é você, Senhor?”. A voz respondeu “Sou Jesus a 
quem tu persegues”. Aquela luz era tão forte, que Saulo não conseguia ver mais 
nada, ele ficou cego. Saulo diante daquela situação recebeu as orientações de 
Jesus e voltou a enxergar. Seu nome se tornou Paulo, pois se tornou um novo 
homem. Da mesma forma, muitas vezes erramos. Quando as pessoas ouviam falar 
da vida de Paulo mal acreditavam, pois Paulo era um perseguidor de cristãos, 
assassino, intolerante e cruel e teve a sua vida transformada. Ele começou a pregar 
em todo lugar e deixava as pessoas maravilhadas porque viam a sua mudança e o 
que antes perseguia os cristãos com toda intolerâcia e todas as suas forças agora 
era um cristão apaixonado  em Cristo Jesus.  
 
 
 
 
 
 



Deus ama a todos independente das suas ações. Ele não desiste de nós pois nos 
ama. Igualmente devemos ter esse amor e paciência  com o nosso próximo porque 
cremos na força do poder transformador de Jesus que mudou Saulo e ainda muda 
pessoas nos dias de hoje. E crendo nessa verdade, precisamos fazer toda diferença 
nos nossos relacionamentos. 

 
Compartilhamento: 
 

 
1- VOCÊ PERDE A PACIÊNCIA COM FACILIDADE? O QUE TIRA A 

SUA PACIÊNCIA?. 
 Precisamos reconhecer a nossa falta de paciência  e identificar situações que nos 
fazem perder a paciência. 
 

 
 

2- COMPARTILHE UM MOMENTO MAIS RECENTE QUE VOCÊ 
PERDEU A PACIÊNCIA?  

Pontue que Deus é paciente conosco e da mesma forma precisamos ter 
paciência com as pessoas.  

 
3- COMO VOCÊ ACHA QUE PODE AUMENTAR O NÍVEL DA SUA 

PACIÊNCIA? 
 

 Olhar para o outro como Jesus  olha; 
(Nós nunca vamos precisar ser mais paciente com as  
pessoas do que Deus tem sido conosco). 

 
 

 Aprender ouvir as pessoas;  

(Todos nós temos necessidade de sermos ouvidos e  

compreendidos. Sem entendimento não há relacionamento).  
 
 

 Oferecer nova oportunidade as pessoas;  

(Todas as pessoas têm dias desafiadores e as vezes não 

 agimos como deveríamos por causa desses dias. Precisamos 
dar uma nova oportunidade assim como também devemos receber). 

 
 

 
  
Conclusão: No estudo de hoje aprendemos sobre paciência e do quanto ela é 
importante, para vivermos um relacionamento duradouro e saudável.  A paciência 
também é uma virtude do amor. Que a vida de Jesus seja inspiração para nós, pois 
mesmo passando por muitas situações desafiadoras Ele se mostrou sábio e 
paciente. 

  
 


