
Versículo:  Jó 6:14

Benevolência partidas

PARTIDA 10
Benevolência contra Apatia
Sodoma e Gomorra
(Gênesis 18:16-33)

Ore e peça a Deus que aumente a compaixão em seu coração esta semana. Procure 
algo que você possa fazer pelos outros para aumentar a sua compaixão por eles. 
Visite um ministério e aprenda sobre o que eles estão fazendo, ajude um abrigo que 
alimente os outros, ou assista vídeos sobre as necessidades no mundo. Participe onde 
puder. 

"Ao que está afl ito devia o amigo mostrar 
compaixão, ainda ao que deixasse o temor do 
Todo-Poderoso." 

no Ringue

TREINADOR
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Bem-vindo ao “Campeões pelo fruto do
Espírito!” O seu objetivo é o de ajudar
os seus alunos a se tornarem campeões.
Para fazer isso, você precisa colocar
o fruto do espírito em ação na vida 
cotidiana deles. A maior parte dos
programas escolares de domingo são
na igreja e não requerem qualquer tipo
de dever de casa para fazer durante
a semana. Contudo, os seus alunos não
podem “nocautear” o pecado nas
vidas deles somente aprendendo sobre 
isso. Eles têm, na realidade, que entrar 
“no ringue” e lutar contra o pecado 
que enfrentam durante a semana. 
Honestamente, sem ninguém para 
acompanhá-los, será praticamente
impossível fazer isto. Por favor, não “confi e
no mundo deles” e aceite quando os alunos
falarem que fi zeram um dever de casa. Se
você relaxar em relação a este trabalho,
você estará treinando os seus alunos para
mentir. No entanto, imagine comigo, que 
se você conseguir realmente treinar os 
seus alunos e se certifi car de que eles estão 
fazendo o dever de casa deles, você poderá 
ver mudanças reais nas vidas dos seus 
alunos. Em apenas 1 ano, você pode
mudar completamente as vidas dos seus 
alunos!  Eles não irão apenas memorizar 
o fruto do Espírito, eles irão na realidade 
aprender a
VIVENCIÁ-LO!
As suas responsabilidades:
• Ser o treinador do seu grupo de crianças
• Encontrar-se com os alunos durante
5 minutos antes e depois de cada aula,
todas as semanas, para discutir as tarefas e
encorajá-los a se tornarem campeões.
• Ligar/enviar mensagens de texto

semanalmente para relembrá-los de seus 
deveres. (Sugestão=Terça)
• Ligar/enviar mensagens de texto uma
segunda vez por semana para obter
um relatório sobre os deveres realizados.
(Sugestão=Sexta)
• Acompanhar os deveres realizados pelas
crianças em pequenos grupos e reportar ao
seu treinador principal de forma semanal.
Recompensas:
Uma parte muito importante de ser
treinador é a de ajudar os seus alunos
a se sentirem vencedores. Isto signifi ca
que você precisa defi nir qual o 
comportamento que está procurando e 
recompensar este comportamento quando 
encontrá-lo.
Pequenas Recompensas semanais:
• Abraços
• High Five
• Adesivos em suas camisas
• Carimbo em suas mãos
• Um pequeno doce
Recompensas maiores ao fi nal do mês:
• Cerimônia de atribuição de prêmios com
medalhas de ouro, prata e bronze entregues
às crianças. (Bronze para 3 semanas de
tarefas completas, prata para 4 semanas e
ouro para 5 semanas. Alternativamente,
você pode dar o bronze para dois socos,
prata para 3 socos e ouro para 4 socos por
semana.)
• Uma festa na sua casa
• Certifi cados
• Algo entregue durante o culto, na igreja, 
em frente
aos adultos
• Troféus
Que o nosso Senhor Deus o inspire de
maneira que você aceite este desafi o de
treinar os seus alunos no fruto do Espírito!
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Versículo:
Salmos 34:14

Versículo: Filipenses 2:3

Versículo: 
2 Tessalonicenses 1:11

PARTIDA 11

PARTIDA  12

PARTIDA  13

Benevolência contra o Mal

Benevolência contra Ambição Egoísta

Benevolência contra Impureza

Herodes e João Batista
(Lucas 3:18-20, Mateus 14:1-12)

Torre de Babel
(Gênesis 11:1-9)

José e Potífar
(Gênesis 39:1-21)

Procure a sua volta pela presença do mal, onde alguém está machucando outra 
pessoa sem razão aparente. Encontre uma forma de intervir esta semana para 
proteger a pessoa inocente. Talvez ajudá-la a voltar para casa da escola por outro 
caminho, dar a ela um almoço, ou fazer com que um grupo de 4 se junte a você para 
andar com ela.

Não faça coisa alguma esta semana para aumentar sua fama ou popularidade. Cada 
vez que uma oportunidade surgir, recuse. Conforme você faz isso, estará acabando 
com esse pecado sorrateiro.

Cuide de seu coração esta semana. Se algo foi feito contra você, lembre-se de que 
eles é que pecaram, não você. Diga em oração todo dia, “Sou puro perante o Senhor, 
Deus.” Se você fez algo contra outra pessoa, peça perdão à pessoa e a Deus. Então 
também poderá orar, “Sou puro perante o Senhor, Deus.”

"Aparta-te do mal, e faze o bem; 
 procura a paz, e segue-a."

"Nada façais por contenda ou 
por vanglória, mas com 
humildade cada um considere os 
outros superiores a si mesmo." 

"Pelo que também rogamos sempre por vós, 
para que o nosso Deus vos faça dignos da 
sua vocação, e cumpra com poder todo 
desejo de bondade e toda obra de fé." 

no Ringue

no Ringue

no Ringue
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