Quem é Jesus?
(XLVIII)
Jesus a Águia, Voltou ao Céu, Devo-Lhe
Adoração Em Espírito e Em Verdade
(IX)
Quem é Este, Que Diante do Qual se
Dobrará Todo Joelho, no Céu, na Terra e
Debaixo da Terra?
(IX)
JESUS - Porque dEle e Por Meio dEle e
Para Ele São Todas as Coisas - A Ele
Pois, a Glória Eternamente, Amém - Vós
Me Chamais MESTRE e SENHOR, e
Estais Certos, Pois Eu, de Fato, o Sou Dessa Maneira, Se de Vós Eu Sou
SENHOR e MESTRE e Ainda Assim Vos
Lavei os Pés, Igualmente Vós Deveis
Lavar os Pés Uns dos Outros
(III)
A Terceira Bem-Aventurança: Mateus
5:5:"Bem aventurados os mansos de
coração, porque eles herdarão a terra."
Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o
que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu
sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico; tinha gado,
prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar
à cidade de Betel; e dali foi para o lugar que fica entre
Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão
chegou ao altar que ele havia construído e adorou a
Deus, o SENHOR. Ló, que ia com Abrão, também
levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua
família. Não havia pastos que dessem para os dois
ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por
isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão
brigavam com os que tomavam conta dos animais de
Ló. Um dia Abrão disse a Ló: — Nós somos parentes
chegados, e não é bom que a gente fique brigando,
nem que os meus empregados briguem com os seus.
Vamos nos separar. Escolha! A terra está aí, toda ela.
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita; se
você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló
olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar
à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o

Jardim do SENHOR ou como a terra do Egito. O vale
era assim antes de o SENHOR haver destruído as
cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo
o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os
dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e
Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando
até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que
cometia pecados horríveis contra o SENHOR. Depois
que Ló foi embora, o SENHOR Deus disse a Abrão: —
De onde você está, olhe bem para o norte e para o
sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e
aos seus descendentes, para sempre, toda a terra
que você está vendo. Farei com que os seus
descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim
como ninguém pode contar os grãozinhos de pó,
assim também não será possível contar os seus
descendentes.
Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de
leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão
desarmou o seu acampamento e foi morar perto das
árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E
ali Abrão construiu um altar para Deus, o SENHOR.
Aplicação: No Antigo Testamento Abraão é um retrato
de mansidão. Quando seus pastores e os de seu
sobrinho Ló, desentenderam-se na disputa pelas
melhores pastagens para os rebanhos, ele sugere,
para não haver brigas, separar-se de Ló e dá a
oportunidade para o seu sobrinho de escolher um
novo lugar para morar. Abraão não murmurou, não
reclamou de seu sobrinho, simplesmente foi habitar
na terra de Canaã. Isso é mansidão. Abraão, sem
saber, foi para a terra que Deus lhe daria por herança,
"terra que mana leite e mel”.
Como podemos ser mansos? Não reclamar do que
não temos, mas confiar em Deus que cuida de nós.
Não xingar os outros que nos tratam mal, mas orar
para que Jesus mude a vida deles. Não ficar nervoso
quando acontece algo ruim, mas orar para que Deus
nos ajude a resolver os problemas. A mansidão traz
bênçãos de Deus para as nossas vidas. Somos felizes
quando praticamos a mansidão. (Líder ore com as
crianças pedindo que Deus as ajude a serem
mansas).

SUGESTÃO DE DINÂMICA:

Aprendendo a agir com mansidão

Leve para a célula, algumas bexigas.
Peça que cada criança conte algo que a irrita.
Cada vez que algo for mencionado, encha um
pouco a bexiga, continue até a bexiga estar bem
cheia, correndo o risco de estourar.
Explique que a bexiga está para "explodir" da
mesma forma que algumas pessoas explodem
ao sentir muita raiva.
Deixe as crianças citarem o que acontece
quando as pessoas explodem de raiva.
Agora, pergunte às crianças como uma pessoa
pode agir com mansidão em vez de explodir. Dê
alguns exemplos: Espere antes de agir ou falar,
ore para Deus ajudar vc a controlar a raiva, sair
de perto da pessoa que está causando a
irritação, etc. Conforme as crianças dizem
algumas maneiras de controlar a raiva, vá
deixando o ar da bexiga escapar

MINISTRAÇÃO DE OFERTA:

ENSINE AS CRIANÇAS A NUNCA CHEGAREM
DIANTE DO SENHOR DE MÃOS VAZIAS.
OFERTA É UM ATO DE GRATIDÃO AO
SENHOR!

