
OBJETIVO Ajudar cada aluna a procurar aperfeiçoar a obediência ao Dia do Senhor.

PREPARAÇÃO 1. Providenciar papel e lápis para cada aluna.

2. Preparar o material a ser distribuído para cada aluna, no formato de uma régua.
Poderia ser mais ou menos assim:

3. Se desejar, designe algumas jovens para apresentarem histórias, escrituras ou citações.

SUGESTÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO
DA LIÇÃO A Preparação para o Dia do Senhor Enriquece as Bênçãos Desse Dia

Atividade escrita Dê lápis e papel a cada aluna. A classe deverá dobrar a folha ao meio, no sentido vertical,
formando duas colunas, intitulando a primeira “O que Fiz Domingo Passado”. Esta
atividade não deverá durar mais de cinco minutos. Peça-lhes que guardem suas folhas,
para usá-las mais tarde.

História Leia a seguinte história:

“Lembro-me de ter perguntado a mim mesma: `O que há de errado comigo? Detesto o
domingo. Estou confusa. Tenho dor de cabeça. Choro. Discuto com meus pais. Embora vá
à Igreja regularmente, parece-me não estar ganhando nada com isso. Onde estão todas as
bênçãos prometidas? Tento santificar o Dia do Senhor. Não vou ao cinema, não faço
compras. Assisto a todas as reuniões. O que há de errado comigo?’ Bem, descobri o que
estava errado.

Sabia, em meu coração, que quando fazia a lição de casa no domingo, ou assistia à
televisão, ou costurava, ou mesmo visitava amigas para bater papo como todas as jovens
fazem, não estava realmente santificando o domingo. O Dia do Senhor era quase como
outro dia qualquer.

“Bem, depois de certa aula sobre o Dia do Senhor resolvi mudar as coisas. Decidi dar
uma boa olhada em mim mesma. Tendo tomado uma decisão, senti-me inspirada
sobretudo a tornar o domingo um dia especial. A lição sugeria que fizéssemos uma lista
das coisas que poderiam ser feitas com antecedência, em preparação para o domingo.
Uma vez feita a lista, tudo entrou nos eixos.”

Tempestade cerebral Peça às jovens que se refiram às listas que fizeram no início da aula. Pergunte-lhes o que
(Debate rápido) poderiam fazer no sábado, para tornar o domingo um dia mais especial. Diga que o

domingo é um dia santificado, e devemos preparar-nos especialmente para ele. Divida as
alunas em grupos. Cada grupo deve escolher uma participante para tomar notas. Dê a
cada grupo uma das seguintes perguntas para que troquem idéias durante cinco minutos.
As listas de atividades domingueiras poderão ajudá-las nesta atividade.
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