LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
1
Nos Evangelhos – João Batista
LEITURA BÍBLICA: Lc 1:5-25, 57-80; Mt 3:1-12; Mc 1:2-8; Is 40:3-4.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Mt 3:3 Pois este é o referido por intermédio do profeta Isaías: “Voz do que clama do deserto:
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as Suas veredas.”
Lc 1:15a Pois ele, João, será grande diante do Senhor…
Lc 1:76 E tu, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar-Lhe os
caminhos;
Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para perdão de
pecados.
OBJETIVO: Ver que todos nós, sendo chamados de Deus, assim como João Batista, devemos voltar
nossos corações totalmente ao Senhor, e então ajudar outros a se voltarem a Ele.
IDEIAS PARA ATIVIDADES MANUAIS:
1) Faça um gafanhoto com prendedores de roupa verdes ou cartolina e enfeite-o com olhos móveis
para artesanato/limpadores de canudo coloridos.
2) Recorte um desenho de João Batista e cole nele fios de lã marrom (representando pelos de
camelo).
CONTEXTO: A Bíblia é dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo
Testamento. O Antigo Testamento nos diz o que Deus fez antes do Senhor Jesus vir. Conta-nos
como Deus chamou um povo especial para Si mesmo e para o Seu plano. Essas pessoas eram os
filhos de Israel, os hebreus, também chamados judeus. O Novo Testamento nos diz principalmente o
que Deus fez depois que o Senhor Jesus veio à terra. No Novo testamento vemos como Deus, mais
uma vez, chamou um povo para Si mesmo e para o Seu plano. O povo de Deus no Novo Testamento
são os cristãos, e os cristãos são a Sua igreja.
O Novo Testamento começou num período em que o povo de Deus, os judeus, tinham desviado os
seus corações Dele. Eles se tornaram desobedientes, pecaminosos, de coração endurecido e rebeldes.
A fim de prepará-los para a vinda do Salvador, o Senhor Jesus, Deus enviou um profeta especial
chamado João. João Batista lhes falaria a palavra de Deus e lhes alertaria sobre os seus pecados. Ele
também lhes falaria sobre a necessidade de se arrependerem, serem batizados e crerem em Cristo. A
vinda de João era tão importante que foi profetizada centenas de anos antes no Antigo Testamento.
Isaías 40: 3-4 faz referência a uma voz – a voz daquele que clamaria no deserto: “Preparai o caminho
do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus.” Esta voz se refere a João (Mc 1: 2-3).
CONTEÚDO: Vejamos o nascimento de João Batista. Nos dias do governo de Herodes sob o
império romano havia um casal que honrava a Deus. O marido se chamava Zacarias, um sacerdote
que era descendente de Abias, e sua esposa era Isabel, descendente de Arão. Ambos vinham de
famílias que serviam como sacerdotes, e ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos
os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos
eram idosos. Um dia Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais, e era a sua vez de entrar no
templo do Senhor e queimar incenso. Toda a multidão do povo estava fora do templo, orando, na

hora da queima do incenso. Então apareceu um anjo do Senhor (Gabriel) em pé à direita do altar do
incenso. Zacarias perturbou-se e ficou com medo quando o viu. O anjo disse a ele para não temer,
porque a sua súplica tinha sido ouvida. Sua mulher, Isabel, lhe daria um filho, e ele o chamaria pelo
nome de João. Ele seria grande aos olhos do Senhor, e de modo nenhum beberia vinho nem bebida
forte (isto é, seria um nazireu desde o nascimento). Ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre
de sua mãe, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e iria adiante do Senhor,
como Elias, em espírito e poder para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à
prudência dos justos, para habilitar ao Senhor um povo preparado (Ml 4:5-6).
Mas Zacarias não creu nas palavras de Gabriel. Ele perguntou ao anjo: “Como saberei isto? Pois eu
sou velho e minha mulher avançada em dias.” Por causa da sua incredulidade ele ficou mudo. O
povo que esperava fora do templo começou a se perguntar por que Zacarias estava se demorando
tanto no templo. Quando ele saiu, mudo, sabiam que tinha tido uma visão. Depois de terminarem os
dias do seu serviço, Zacarias voltou para casa.
Depois de algum tempo Isabel deu à luz um filho, cumprindo as palavras de Deus faladas através dos
profetas no Antigo Testamento e através do anjo Gabriel. Em sua circuncisão, no oitavo dia, as
pessoas tentaram dar ao filho o mesmo nome do pai, como era o costume. Então perguntaram a
Isabel, e ela disse que seu nome deveria ser João. Em seguida perguntaram a Zacarias, e ele pediu
uma tabuinha. Zacarias deu ao seu filho o nome de João, como Gabriel o instruiu. Sua boca foi
aberta instantaneamente e sua língua foi solta, e ele começou a falar, bendizendo a Deus. Veio temor
sobre todos os que moravam ao redor deles, e todos os que ouviam estas coisas guardavam-nas no
coração, dizendo: “Quem virá a ser, então, esse menino?” Cheio do Espírito Santo, Zacarias
profetizou, bendizendo ao Senhor por visitar o Seu povo. Acerca do seu filho, João, ele disse: “E tu,
menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar-Lhe os
caminhos, para dar ao Seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos seus pecados...” (Lc
1:76-77)
João tinha uma obra árdua a fazer: ele teria que converter os corações do povo de Deus de volta para
o Senhor. Isto significava que o próprio João tinha de estar completamente voltado para o Senhor.
João amou o Senhor com todo o seu coração e viveu absolutamente para Ele. Por esta razão ele era
diferente; viveu no deserto, usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Seu
alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele parecia um homem selvagem para alguns. Mas para
aqueles que o ouviam, ele era a voz de Deus clamando no deserto, “Arrependei-vos!” Ele era
intrépido, franco e cheio de Deus. Muitas, muitas pessoas vinham para ouvi-lo. Aqueles que se
arrependiam expunham o seu arrependimento através do batismo. Muitos estavam agora prontos para
receber o Salvador que logo viria porque João havia ajudado a preparar o caminho!
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar.
Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a
idade das crianças que você está servindo.
•

Devemos orar para que as pessoas ao nosso redor um dia conheçam o Senhor. Antes que
o Senhor Jesus pudesse vir salvar o Seu povo, Ele precisava de alguém para preparar o
caminho. Uma vez que João Batista preparou o povo, Jesus pôde vir. O mesmo acontece hoje
– Deus deseja que todos os homens sejam salvos (1Tm 2:4). Mas Ele ainda precisa que
alguns preparem o caminho para Ele de modo que Ele possa vir a eles.
Todos nós temos alguém à nossa volta que não conhece o Senhor ou talvez não O esteja
seguindo; talvez seja um dos nossos pais, ou nosso irmão ou irmã, ou algum de nossos primos

ou parentes. E aquele nosso melhor amigo na escola ou no nosso bairro? O Senhor deseja que
eles voltem seus corações para Ele. Podemos orar por eles, para que seus corações se abram
para o Senhor. Não devemos desanimar, e sim continuar a orar para que haja um bom
momento de falar a eles sobre o Senhor Jesus.
•

Devemos responder ao chamado de Deus. Devemos responder ao chamado de Deus e não
argumentar com Ele. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Zacarias nunca
imaginou que Deus usaria um casal idoso e estéril para o Seu propósito, mas Deus fez
exatamente isso. João Batista também seguiu a ordem de Deus para pregar de uma maneira
que era diferente. Ele não teve vergonha. Todos nós podemos ser úteis diante de Deus, desde
que estejamos dispostos a obedecê-Lo.
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