LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
11
Em Atos – Os doze apóstolos e outros discípulos no dia de Pentecostes
LEITURA BÍBLICA: At 1:1-14; 2:1-47.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
At 1:8a mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis Minhas testemunhas…
Romanos 1:16a Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê…
At 4:33a Com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus…
OBJETIVO: Ajudar as crianças a saber que o Senhor nos chamou e nos deu o poder de falar o
evangelho (as boas novas sobre o Senhor Jesus) e que Ele está sempre conosco.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:

Faça uma colagem colorida sobre como se escreve “Jesus” em várias línguas: Japonês イ エ , Chinês 耶 穌,
Espanhol Jesús, Hebraico יֵשׁוּ ַﬠ, Russo Иисус, Árabe ﯾﺴﻮع, etc. Isso também pode ser uma boa oportunidade
para discutir com as crianças quais línguas são faladas em quais países.

ABORDAGEM: Pergunte às crianças se elas já testemunharam ou viram algo incrível que mal
podiam esperar para contar aos outros. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu, o Pão de Açúcar, uma
floresta magnífica ou um arco-íris duplo no céu?
CONTEÚDO: Uma comissão do Senhor. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, mas
antes de ascender ao céu, Ele apareceu aos discípulos muitas vezes durante um período de 40 dias
(Atos 1:3). Ele os estava treinando para perceber que, embora não estivesse mais com eles
fisicamente, ainda estava com eles. Durante esse tempo o Senhor Jesus encarregou Seus discípulos
de ir e discipular todas as nações e batizar pessoas (Mt 28:19). O Senhor queria que eles falassem
com outras pessoas sobre todas as coisas impressionantes que haviam visto, para que outras pessoas
também cressem Nele.
O Senhor promete o Espírito Santo aos discípulos. Antes de subir ao céu, o Senhor Jesus também
falou aos discípulos sobre algo muito especial que aconteceria. O Senhor prometeu: “Mas recebereis
poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em
toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.” (At 1:8). Deus viria sobre eles de uma maneira
surpreendente como o Espírito Santo para lhes dar poder. Eles precisavam esperar em Jerusalém e
não partir até que isso acontecesse (At 1:4). Então, enquanto os discípulos estavam olhando, o
Senhor Jesus ascendeu ao céu.
As Coisas Incríveis que Aconteceram no Dia de Pentecostes. Dez dias após a ascensão do Senhor,
e cinquenta dias após a ressurreição do Senhor, veio o dia de Pentecostes, também chamado de Festa
da Colheita (Êx 23:16; Dt 16:10,16). Jerusalém estava cheia de pessoas vindas de lugares diferentes,
pois, de acordo com a lei do Antigo Testamento, todos os homens judeus eram obrigados a vir a
Jerusalém para celebrar a festa. Os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém, exatamente
como o Senhor lhes havia ordenado. Cerca de 120 deles oraram em unanimidade por dez dias
seguidos (Atos 1:14-15). Então, quando a festa de Pentecostes começou, Deus derramou o Espírito
Santo sobre todos eles. Eles ouviram um barulho do céu como um vento impetuoso e línguas de fogo

apareceram e pousaram sobre cada um deles (Atos 2:2-4). O Espírito de Deus havia sido derramado
sobre todos eles para enchê-los com poder e intrepidez, para que pudessem falar Sua Palavra e dar
testemunho da ressurreição de Jesus diante de todo o povo.
Cheios do poder do Espírito Santo, os discípulos começaram a falar e testificar. Mas os discípulos
não estavam apenas falando sua própria língua. Deus os capacitou a falar em idiomas que nunca
haviam aprendido, para que todos os entendessem. Milagrosamente, todas as pessoas ouviam o que
os discípulos estavam dizendo em sua própria língua, embora fossem de muitos lugares diferentes.
No livro de Atos a Bíblia nos diz que os que ouviam “estavam admirados e se maravilhavam,
dizendo: Vede! Não são galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um
de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, e os que habitamos na
Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egito e nas regiões da Líbia
próximas de Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como
os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus?” (At 2:7-11). [Se possível, os que servem
podem demonstrar falando diferentes idiomas ao mesmo tempo.]
Algumas pessoas pensaram que os discípulos estavam bêbados, mas Pedro, ficando de pé com os
onze, levantou a voz e falou ousadamente ao povo que esses homens não estavam bêbados com
vinho (At 2:14-15). Você se lembra que antes da morte do Senhor Jesus, quando Ele foi preso, o
discípulo Pedro negou o Senhor três vezes? Pedro naquela época estava com muito medo e até negou
que conhecia o Senhor. Mas no dia de Pentecostes, cinquenta dias após a ressurreição do Senhor,
Pedro foi ousado! Tão ousado que podia falar na frente de milhares! Essa ousadia certamente veio do
derramamento do Espírito Santo por Deus sobre todos os discípulos. Mas Pedro não se levantou
sozinho; ele estava “junto com os onze” (At 2:14). Ele pregou com ousadia ao povo, acusando-os de
ter crucificado Jesus. O povo ficou tão convencido e movido em seus corações que perguntaram aos
apóstolos: “Que faremos, irmãos?” (At 2:37) Pedro lhes disse que deveriam se arrepender e ser
batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados (At 2:38). Naquele dia três mil pessoas
receberam a palavra de Pedro e foram batizadas! Este foi o começo da vida da igreja.
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.
•

•

Todos nós somos testemunhas do Senhor. Assim como o Senhor encarregou Seus
discípulos de ir e discipular todas as nações, e de ser Suas testemunhas em Jerusalém e até
os confins da terra, também fomos encarregados de ser testemunhas do Senhor. Uma
testemunha é alguém que testifica e fala sobre o que viu. Não é apenas a nossa fala que
testemunha sobre o Senhor, mas também o que fazemos, incluindo nosso comportamento.
Aonde quer que vamos - à escola, à loja, nas férias – a maneira como falamos e nos
comportamos representa quem somos e a educação que recebemos de nossa família como
cristãos. Quando outras pessoas estão brincando e contando piadas inapropriadas, o
Senhor pode incomodar nossa consciência para não participar ou nem mesmo rir de uma
piada assim. Quando somos honestos e respeitosos com os professores, atenciosos e
preocupados com nossos amigos, amorosos e compassivos com nossos irmãos, outras
pessoas à nossa volta observarão esses traços positivos de caráter. Todos nós temos a
responsabilidade de cumprir a comissão do Senhor quando surgir a oportunidade, grande
ou pequena, de pregar o evangelho e ser Suas testemunhas.
O Senhor é capaz de nos tornar ousados para falar por Ele. Às vezes podemos nos
sentir como Pedro negando o Senhor – talvez tenhamos vergonha de orar antes das
refeições na frente dos outros ou não saibamos como responder quando alguém pergunta

•

•

o que fizemos no fim de semana. Mas, assim como Pedro, o Senhor é capaz de nos tornar
ousados para falar por Ele. Pedro parecia uma pessoa totalmente diferente, falando
ousadamente pelo Senhor na frente de milhares de pessoas! Quando nosso amigo
pergunta por que não celebramos o Halloween ou o Natal, o Senhor pode nos dar a
ousadia de dizer um pouco sobre a nossa fé cristã.
Orar é muito importante. Os discípulos oraram em unanimidade, o que significa que
oraram juntos como um. Eles oraram juntos por dez dias! Quando oramos juntos, também
devemos orar juntos como um. Quando uma pessoa ora, todos precisamos ouvir e também
orar em nossos corações. Quando estamos ouvindo e orando em nosso coração com outra
pessoa, dizemos “amém”. Isso significa: “Sim, eu concordo.” É como adicionar nossa
oração à da outra pessoa. Quando todos fazemos isso, somando muitas orações, é como se
estivéssemos fazendo uma só oração. Essa pode ser uma oração muito forte. Devemos
sempre respeitar a hora de oração em casa e na reunião das crianças. Lembre-se de não
interromper as pessoas que estão orando. Devemos estar atentos às orações dos outros e
esperar até que a oração termine.
Estar junto com outros cristãos. Embora às vezes estejamos sozinhos e oremos
sozinhos, também é muito importante estar com outros cristãos. Deus derramou o poder
do Espírito Santo depois que cerca de 120 pessoas estavam orando juntas em
unanimidade por dez dias. Além disso, Pedro se tornou corajoso não por si mesmo, mas
permaneceu de pé junto com os outros onze discípulos. Sozinhos podemos nos sentir
fracos, mas quando estamos com outros que também amam o Senhor – nossas famílias,
irmãos que servem e companheiros – somos fortalecidos. Em Atos eles se reuniam de
casa em casa, e mesmo agora muitas de nossas famílias se reúnem de casa em casa
durante a semana, indo a reuniões de casa ou realizando reuniões de pequenos grupos em
nossas casas para estarem juntos com outros cristãos.

Copyright 2020 Church in New York City. Uso permitido.

