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 SÉRIE: INVESTINDO EM GRANDES 

 RELACIONAMENTOS 

                   

                  

                           TEMA: A prática do respeito  

      Base Biblica:  

    Quem ama não é grosseiro... 

(I Coríntios 13:5 NTLH) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a refletirem que as suas ações e 
atitudes contribuem para que o nome de Deus seja exaltado. 

 

 Introdução para o líder: Todos nós em algum momento presenciamos alguma 

situação onde uma pessoa tratou a outra com grosseria e pudemos perceber quão 
constrangedor foi presenciar aquele momento. Essas situações tem se tornado a 
cada dia mais comum. É dentro da nossa casa com a família, na vizinhança, na 
escola, etc..Tratar a todos com o devido respeito é um mandamento bíblico. Isso 
inclui pessoas que não gostamos, que não concordamos e até que  não 
conhecemos. A bíblia nos revela  todos nós fomos criados por Deus e por isso, cada 
um merece ser respeitado. 

 

Significado Respeito- Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas 

com grande atenção e profunda consideração.  

 

Quebra gelo – Respeitando as diferenças 
 
Material: 1 folha de papel ofício e 1 caneta. 
 
Procedimento: O líder vai pedir as crianças para desenharem um rosto com o 
nariz. Sendo que a criança ao desenhar, não poderá tirar a caneta do papel. Depois 
peça para que desenhem a boca cheia de dentes e também sem tirar a caneta do 
papel. Depois fará o pescoço e todo restante  do corpo, da mesma forma, sem 
levantar a caneta do papel. 
 
 

 

 



 
 
Conclusão: O líder pedirá que todos mostrem os seus desenhos, ressaltando as 
diferenças dos desenhos. O líder deve falar: Assim como não há nenhum desenho 
igual ao outro, pois cada um percebe e expõe de uma forma  diferente e tem visões 
diferentes, assim é cada um. Ninguém é igual a ninguém por isso,  devemos 
respeitar o outro. 
 

Hora da história: Apesar das diferenças... (At.9:1-22) 
 
Vocês sabem uma das formas que podemos demonstrar que amamos a 
Deus? 
A história de hoje vai falar de um homem que deu um grande exemplo 
de amor e respeito ao próximo, o bom samaritano. Um homem que 
apesar das diferenças com o povo judeu, (os judeus não gostavam dos 
samaritanos por achar que eles não amavam a  Deus) teve uma linda 
atitude que serve de grande exemplo para nós. 
Certa vez um homem foi assaltado e espancado na estrada e estava 
quase morrendo. Então, passou um sacerdote (uma espécie de líder da 
igreja) viu aquilo, mas não ajudou. Em seguida, passou um levita (os 
levitas ajudavam os sacerdotes a realizarem os serviços nos templos) e 
também não ajudou. Logo depois, passou um samaritano e ajudou o 
homem ferido. Levou até uma hospedagem e pagou tudo. Jesus contou 
essa história para as pessoas e perguntou: “Quem agiu certo? O 
sacerdote, o levita ou o samaritano?”. Ao ouvir a pergunta, aquelas 
pessoas poderiam ter ficado confusas, pois o sacerdote e o levita eram 
vistos como religiosos corretos e exemplos de servos de Deus, mas o 
samaritano não, mas na história de Jesus, foi justamente o samaritano 
que agiu com compaixão e respeito. As pessoas responderam para 
Jesus: Quem agiu corretamente foi o samaritano!  Jesus lhe respondeu: 
Muito bem! Façam a mesma coisa! 
 
. O que Jesus quis dizer nesta história, é que não importa se você é 
uma criança que está na célula toda semana, participa dos cultos, lê a 
bíblia (Ressalte a importância dessas atitudes) mas para demonstrar 
que você ama a Deus você precisa demonstrar respeito às pessoas. 
Muitas crianças falam de Deus, mas não demonstram amor e respeito 
por onde vivem ou passam. 
 

Compartilhamento: 
 
1- COMO VOCÊ TEM TRATADO AS PESSOAS DO SEU CONVÍVIO?. 
 Muitas vezes somos mais gentis com estranhos do que com pessoas que 
convivemos e amamos. Não seja grosseiro e trate o outro da mesma forma que 
gostaria de ser tratado. ( Lc. 6:31) 
 
 
 



 

 
2- VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUMA SITUAÇÃO EM QUE ESTAVA 

CERTO, MAS POR AGIR DE FORMA GROSSEIRA PERDEU A 
SUA RAZÃO?  
Precisamos pensar primeiro antes de falar. Não podemos falar o que vier a 
nossa cabeça. Temos que saber a hora de falar a verdade, e sempre com 
delicadeza e amor. (Prov. 15;23 NTLH) 
 

3- DIANTE DE TUDO QUE VOCÊ APRENDEU, VOCÊ PRECISA 
MUDAR A FORMA DE AGIR COM AS PESSOAS? VOCÊ 
PRECISA SE DESCULPAR COM ALGUÉM QUE VOCÊ FALTOU 
COM RESPEITO? 

 
 

Conclusão: Hoje aprendemos a  importância de tratar todas as 
pessoas de forma gentil, independente de qualquer  situação. Deus ama 
a todos e por isso, precisamos considerar e valorizar cada pessoa que 
passa na nossa vida. Que a partir de hoje a nossa forma de agir com as 
pessoas revelem o amor que Jesus tem por cada um. 
 


