LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
16
Paulo, chamado para servir junto com Barnabé e outros irmãos e irmãs

LEITURA BÍBLICA: At 4:32-37; 9:26-30; 11:19-30; 12:25; 13:1-52; 14:1-28.15:22; 16:19-25;
1Co 4:17; Rm 16:21.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Fp 2:2-3 (2) tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo
amor, unidos de alma, pensando uma só coisa, (3) nada fazendo por ambição egoísta ou por
vanglória, mas com uma mente humilde, cada um considerando os outros superiores a si mesmo.
1Co 3:9a Porque nós somos cooperadores de Deus.
Ec 4:12 Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada.
OBJETIVO: Ver que o Senhor nos chama para servi-Lo junto com outros irmãos.
SUGESTÃO PARA ATIVIDADE: Faça contornos de mãos em cartolina e recorte-os. Peça às
crianças para trocarem entre si as mãos que fizeram. Cole as mãos em uma folha de papel sulfite.
Escreva tarefas nas mãos de cartolinas (algo que as crianças podem fazer nas reuniões de
crianças ou no local de reuniões para ajudar, como apontar os lápis, distribuir guardanapos na
hora do lanche etc.) Isso representa trabalho em conjunto.
CONTEÚDO: Em uma lição anterior aprendemos sobre Saulo, que mais tarde foi conhecido
como o apóstolo Paulo. Logo depois de se converter Saulo começou a pregar em Damasco,
provando que Jesus era o Cristo. Ele deixou de opor-se e perseguir os cristãos para se tornar um
seguidor do Senhor Jesus e falar corajosamente sobre o Senhor Jesus. Na Bíblia vemos que o
padrão e a vida de Paulo incluíam um princípio importante – que Paulo não servia sozinho. Ele
servia ao Senhor junto com outros. Esta lição destaca alguns exemplos específicos do serviço de
Paulo com outras pessoas.
Servindo junto com Barnabé. Barnabé foi uma das primeiras pessoas que aceitaram Paulo
depois que ele se converteu. Naquela época, depois que Paulo creu no Senhor Jesus, alguns dos
judeus começaram a se opor a Paulo e queriam matá-lo. Com a ajuda dos discípulos, Saulo fugiu
para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, tentou se juntar aos discípulos de lá. Mas os
discípulos tinham medo dele e não acreditavam que ele era realmente um discípulo. Mas
Barnabé o pegou e o levou aos apóstolos. Ele contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor na
estrada e que o Senhor havia falado com ele, e que em Damasco ele tinha falado ousadamente
em nome de Jesus.
Paulo e Barnabé começaram a trabalhar juntos em muitas coisas. Por exemplo, ajudaram a cuidar
dos cristãos em novas igrejas, como a igreja em Antioquia. Serviram juntos a igreja em
Antioquia por um ano. Além disso, quando os cristãos judeus na Judeia estavam passando por
necessidades, a igreja em Antioquia queria ajudá-los, e enviaram Barnabé e Saulo para lhes
mandar dinheiro. Assim eles foram encarregados de lidar com dinheiro juntos.

Barnabé e Paulo também estavam dispostos a aceitar instruções de outros irmãos. Quando os
irmãos líderes da igreja em Antioquia foram instruídos pelo Espírito Santo a separar Barnabé e
Saulo para uma obra especial a fim de visitar muitas terras gentias e pregar o evangelho, Barnabé
e Saulo obedeceram e começaram sua jornada.
No início do ministério deles no evangelho, Barnabé assumiu a liderança e Paulo o seguiu.
Pouco tempo depois a Bíblia nos mostra que Paulo começou a assumir a liderança e Barnabé o
seguiu. Não havia ciúmes ou competição entre eles para o líder. Eles trabalhavam juntos,
falavam juntos, oraram juntos e sofriam perseguição juntos. Barnabé apoiou Paulo, e Paulo
dependia de Barnabé.
Servir com muitos outros irmãos e irmãs. Além disso, Paulo serviu com muitos outros que são
mencionados na Bíblia, incluindo Judas, chamado Barsabás, Silas, Priscila e Áquila, Lucas,
Timóteo, João Marcos, Epafrodito, Tíquico, Justo, Filemom, Simeão, chamado Níger, Lúcio de
Cirene, Manaém e muitos mais. Eles eram todos de diferentes origens, alguns semelhantes a
Paulo e outros muito diferentes de Paulo. Alguns eram mais velhos e outros mais jovens. Paulo
não servia de maneira a tentar trazer glória e atenção para si mesmo. Não se considerava superior
a eles; pelo contrário, chamou muitos deles de “cooperadores”. Através do labor e serviço de
Paulo com outros irmãos e irmãs, muitos creram no Senhor Jesus e foram cuidados de maneira
prática e espiritual.
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.
•

•

Assim como Paulo, podemos aprender a servir com os outros. O Senhor não nos
chama apenas para servi-Lo como indivíduos, mas também para servi-Lo juntos. Paulo
não servia sozinho, mas com muitos irmãos e irmãs, cada um de diferentes origens. Na
igreja existem muitos tipos diferentes de pessoas. Alguns são mais velhos do que nós,
outros podem ser mais jovens, outros têm experiências semelhantes, alguns vêm de um
passado diferente e alguns podem falar outro idioma. Precisamos amar todos os irmãos e
irmãs e aprender a servir juntos. Por exemplo: os que servem nas reuniões de crianças
servem juntos a cada semana com dois ou mais. Eles coordenam quem ajudará a liderar o
canto, que músicas cantar, quem contará a história, trará lanche, arrumará a sala,
preparará a atividade manual etc. As crianças também podem aprender a servir juntas
ajudando a limpar o local de reunião e ajudando a preparar uma refeição em casa.
Estar disposto a servir de acordo com a necessidade, não de acordo com a
preferência pessoal. Quando os irmãos em Antioquia decidiram, por meio de comunhão,
que seria bom para Paulo e Barnabé visitar as terras gentias e pregar o evangelho, eles
simplesmente obedeceram. Estavam abertos ao Senhor e, portanto, abertos aos irmãos. O
Senhor nos dá muitas oportunidades hoje para sermos treinados a fim de que sejamos
capazes de servir com outros. Talvez gostaríamos de realizar uma determinada tarefa,
como instalar o projetor de computador para o horário de abertura ou distribuir um
lanche, mas os professores nos pedem para arrumar as cadeiras ou recolher o lixo do
chão. Nós reclamaríamos ou estaríamos abertos? Em casa, pode ser que nos peçam para
fazer tarefas, até limpar uma bagunça que um irmão mais novo deixou para trás. Estamos
dispostos a servir como foi pedido sem reclamar? Devemos aprender a não ser egoístas,

•

mas a colocar a necessidade do Senhor em primeiro lugar e ouvir e obedecer.
Estar disposto a cuidar de alguém novo. Barnabé teve o coração de cuidar de um irmão
novo, Saulo. Embora outros tivessem medo de Saulo, Barnabé o procurou e começou a
servir junto com ele. Isso ajudou Paulo a se juntar aos apóstolos e aos outros cristãos.
Nós, como Barnabé, também devemos ter um coração de sempre procurar os novos e os
visitantes e fazê-los sentir-se bem-vindos.
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