LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
18
Em Atos – Áquila e Priscila
LEITURA BÍBLICA: At 18:1-11, 18-21a, 24-28; 1Co 16:19; Rm 16:3-5a.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Gl 6:10 Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos
da família da fé.
Rm 12:10 Amai-vos afetuosamente uns aos outros com amor fraternal; sede os primeiros a honrar
uns aos outros.
Rm 10:13 Socorrei os santos nas suas necessidades; praticai a hospitalidade.
1Pe 4:9 Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração.
OBJETIVO: Ver que o Senhor chama casais como Áquila e Priscila e famílias que O amam para
prover uma atmosfera calorosa e amorosa a fim de cuidar dos Seus filhos que O servem na igreja.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Planeje um quarto confortável para hospitalidade. Crianças mais velhas podem desenhar o que
elas acham que deveria haver em um quarto – uma cama, escrivaninha, cadeira, lanche etc. Para as
crianças menores, podemos imprimir itens que façam parte de um quarto de hóspedes e elas podem
colá-los em uma folha de papel.
2) Elabore um letreiro que diz “Bem-vindo” usando materiais como lã, cola glitter, palitos de dentes
etc.
CONTEÚDO: Nota aos que servem: Pode ser útil usar um mapa para mostrar as viagens de Paulo.
Paulo conhece Áquila e Priscila (At 18:1-4). À medida que Paulo continuava em sua segunda
viagem, chegou a uma importante cidade na Grécia chamada Corinto. Ele estava em um novo
território e sozinho, aguardando Silas e Timóteo chegarem da Macedônia. Paulo não tinha um lugar
para ficar, e provavelmente não conhecia ninguém. Certamente ele orou ao Senhor para que suprisse
suas necessidades e o guiasse. Então encontrou um casal judeu chamado Áquila e Priscila. Áquila era
nativo de Ponto, e ele e sua esposa haviam recentemente chegado da Itália porque Cláudio, o César
do Império Romano, havia ordenado a todos os judeus que saíssem de Roma. Talvez por causa disso
tenham tido um coração de ajudar Paulo em suas necessidades. Permitiram que Paulo morasse com
eles e trabalharam juntos, pois tanto eles como Paulo eram fabricantes de tendas.
Paulo fica na casa de Áquila e Priscila. A estadia de Paulo não foi apenas por uma noite ou uma
semana. Paulo ficou com eles por um longo período – um ano e seis meses! Durante esse tempo,
Áquila e Priscila devem ter aprendido muito sobre o Senhor e Seus caminhos através do ministério
de Paulo. Foram grandemente abençoados por ter a companhia de um homem de Deus como Paulo.
Paulo também foi abençoado porque o Senhor lhe deu um casal tão amável para hospedá-lo, os quais
receberam a palavra do Senhor e o apoiaram em seu labor pelo evangelho. Como de costume, Paulo
sofreu oposição dos judeus, mas como ele continuou a pregar e testemunhar diligentemente, o
Senhor levantou uma igreja ali em Corinto. Certamente Áquila e Priscila oravam com ele e por ele, e
foram uma fonte de encorajamento e suprimento para Paulo. Eles, assim, tiveram uma grande
participação no estabelecimento da igreja em Corinto.

Paulo deixa Corinto e viaja para Éfeso com Priscila e Áquila (At 18:18-21a). Quando chegou o
momento de Paulo prosseguir em sua viagem de pregação do evangelho, ele não deixou Corinto
sozinho – Áquila e Priscila foram com ele. O Senhor havia unido seus corações na comunhão em
prol do evangelho. Eles queriam acompanhar Paulo e continuar a participar na propagação do
evangelho. Paulo os trouxe à cidade de Éfeso e os deixou ali enquanto prosseguia em sua viagem.
Priscila e Áquila expõem a Palavra de Deus a Apolo (At 18:24-28). Enquanto estavam em Éfeso,
Deus usou Priscila e Áquila para ganhar um homem para o Senhor que depois se tornou um apóstolo
– Apolo. Apolo era judeu, nativo de Alexandria (uma cidade na costa do Egito). Era um homem
eloquente e conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha aprendido o caminho do Senhor e, sendo
fervoroso em espírito, falava e ensinava com exatidão sobre Jesus. Apolo chegou a Éfeso e começou
a falar ousadamente sobre o Senhor e as Escrituras para os judeus. Contudo, embora falasse com
exatidão sobre a Palavra de Deus, o que Apolo falava não era completo; ele só conhecia o batismo de
João. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar na sinagoga, perceberam que ele não tinha o
entendimento completo da verdade nas Escrituras. Então o casal gentilmente o chamou em particular
e compartilhou com ele um pouco das riquezas da palavra de Deus que haviam aprendido de Paulo.
Esse amado casal ajudou Apolo, que era poderoso mas tinha um conhecimento incompleto, para que
mais tarde ele pudesse ajudar outros.
A Igreja em Éfeso e a Igreja em Roma se reuniam na casa de Áquila e Priscila (1Co 16:19; Rm
16: 3-5). Nas epístolas de Paulo vemos que esse casal servia ao Senhor abrindo sua casa para os
irmãos se reunirem. Quando moravam em Éfeso, além de Paulo permanecer com eles, a igreja
também se reunia em sua casa. E quando se mudaram para Roma, a igreja lá também se reunia na
casa deles.
Priscila e Áquila arriscaram a vida por Paulo (Rm 16:4-5). Priscila e Áquila não apenas abriram
sua casa para os irmãos e para Paulo, mas também arriscaram suas próprias vidas para salvar a vida
de Paulo. A Bíblia não fornece os detalhes do que eles fizeram para salvar a vida de Paulo, mas Paulo
expressou profunda gratidão, dizendo que Priscila e Áquila “pela minha vida arriscaram a própria
cabeça, a quem não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios.” Como eles ajudaram a
salvar a vida de Paulo arriscando suas próprias vidas, todas as igrejas se beneficiaram do ministério
contínuo de Paulo. Esse casal foi muito útil ao Senhor e ao apóstolo Paulo, e Paulo os considerava
seus “cooperadores”.
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.
•

Áquila e Priscila são um exemplo de um casal adequado na vida da igreja.
(a) Toda vez que eles são mencionados na Bíblia, são mencionados juntos, indicando que
eram um no serviço ao Senhor, aos irmãos e às igrejas;
(b) Eram compreensivos, amáveis e preocupados com as necessidades dos outros. Receberam
Paulo e cuidaram dele quando ele estava numa cidade desconhecida sem ter para onde ir,
onde não conhecia ninguém nem tinha meios para se manter;
(c) Abriram generosamente sua casa para hospitalidade, convidando Paulo para ficar com
eles por um ano e meio. Embora Paulo certamente tenha ajudado, eles voluntariamente
assumiram o encargo de limpeza, alimento e despesas extras, provavelmente deixando de
lado um pouco de sua própria privacidade, conforto e conveniência;
(d) Cuidavam dos novos (como Apolo), ajudando-os a entender a verdade na Bíblia; eram
gentis e sensíveis no seu cuidado (chamando Apolo em particular para não o expor na

frente dos outros);
(e) Pregavam o evangelho; eram um com o encargo do Senhor de que outros cressem Nele e
entrassem para a vida da igreja;
(f) Apoiavam o servo do Senhor orando com ele e por ele, e o encorajando;
(g) Eram equipados com a Palavra e falavam a Palavra: receberam o ministério e a revelação
de Paulo; iam às reuniões juntos para serem nutridos com a Palavra (At 18:26);
ministravam a Palavra aos outros (At 18:27); e pregavam a Palavra.
•

Sendo crianças, todos nós devemos desejar ardentemente um dia ser os Áquilas e Priscilas da
vida da igreja. Agora é hora de praticar e desenvolver hábitos adequados para que possamos
ser como eles.
(a) Devemos cooperar com nossos pais. Se estão hospedando irmãos, devemos fazer os
hóspedes (e seus filhos) se sentirem bem-vindos. Também podemos ajudar nossos pais –
talvez limpando ou mantendo as coisas organizadas;
(b) Não devemos nos queixar se nos pedirem para ceder nosso quarto para outros, nem
reclamar quando nos pedirem para compartilhar nossos brinquedos com as outras
crianças;
(c) Se houver reuniões em nossas casas, podemos nos esforçar para ficar quietos e não
atrapalhar as reuniões. As crianças mais velhas podem cuidar das mais novas; ou
podemos participar das reuniões, cantando e orando juntos! Podemos aprender a ser
calorosos e atenciosos e receber outros, especialmente os novos que vem às nossas
reuniões sem conhecer ninguém e podem se sentir assustados ou intimidados. (Seja
amigável. Sorria. Diga “Oi”. Sente-se ao seu lado. Compartilhe sua Bíblia com eles.)

•

Devemos aprender a ser gentis e sensíveis às necessidades e sentimentos dos outros à nossa
volta. Assim seremos bons ministros do amor de Deus. Comece praticando aqui mesmo na
nossa reunião de crianças e em nossas casas e escolas para sermos os futuros Áquilas e
Priscilas da igreja!
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