
Versículo:
Gálatas 6:4

partida 6
Bondade contra Comparações
Rei Saul e Davi
(1 Samuel 18:5-16)

Dê a si mesmo 20 bolinhas no início da semana. Cada vez que se comparar aos 
outros, tire uma das bolinhas. Isso inclui Facebook ou outros aplicativos online 
onde frequentemente nos comparamos aos outros. Se precisar, não entre no 
Facebook por toda a semana.

"Mas prove cada um a sua própria obra e 
terá glória só em si mesmo e não noutro."

no Ringue

Bondade partidas

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 26:4

Versículo:
Provérbios 3:27

Versículo: Romanos 15:14

PARTIDA  7

PARTIDA 8

PARTIDA 9

Bondade contra Falsidade

Bondade contra Indiferença

Bondade contra Maldade

Pedro nega Cristo
(Mateus 26:31-35, 69-75)

Rute e Noemi
(Rute 1:8-22)

Ester salva seu povo
(Ester 3-5)

Esta semana, vá até alguém para quem tenha mentido, e diga a verdade. Peça 
desculpas pela mentira, e peça que eles o erdoem. Cada vez que você voltar atrás 
e contar a verdade, será mais uma grande vitória contra esse pecado.

Encontre alguém para ajudar, especialmente se ele não for “problema seu.” Dê algo 
útil a um sem-teto na rua, ou talvez a uma criança em sua escola que precise de um 
novo lápis ou borracha. Certifi que-se de que eles não sejam relacionados a você, e 
de que você não tenha a responsabilidade ou necessidade de ajudá-los.

Esta semana, proteja alguém de outra pessoa que esteja sendo maldosa com ele sem 
razão. Quando protegemos alguém, também combatemos esse pecado em nossos 
próprios corações. Arrisque sua própria reputação para proteger outra pessoa. 

"Não me tenho assentado com  homens  
 vãos, nem converso com os homens 
dissimulados.."

"Não detenhas dos seus donos o bem, 
estando na tua mão poder fazê-lo." 

"Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a 
respeito de vós, que vós mesmos estais cheios 
de bondade, cheios de todo o conhecimento, 
podendo admoestar-vos uns aos outros." 

no Ringue

no Ringue

no Ringue
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