LIÇÕES PARA REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
19
Jesus Está Chamando Você
LEITURA BÍBLICA: Mt 19:13-15; Mc 10:13-16; Lc 18:15-17, 1:76-80; 2Tm 3:14-17; Mt 14:1421; Jo 6:5-14; Mt 21:1-16.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Marcos 10:14b Deixai vir a Mim as crianças, não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus.
1Tm 4:12 Ninguém despreze a tua juventude; pelo contrário, torna-te padrão dos crentes, na palavra,
no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
2Tm 3:15 e que, desde a infância, conheces os escritos sagrados, que podem tornar-te sábio para a
salvação pela fé que é em Cristo Jesus.
Ef 1:4 assim como nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula
perante Ele em amor.
OBJETIVO: Mostrar que Deus chama as crianças e quer que elas venham a Deus porque Ele as
ama; podemos ir a Deus e sermos úteis a Ele agora e no futuro.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Use um prato de papel e escreva (ou imprima) “Jesus Ama as Crianças” no centro do prato. Cole
ou grampeie corações recortados ao redor da borda.
2) Usando uma almofada de tinta de carimbo lavável, deixe as crianças carimbarem seus polegares
em uma folha de papel. Depois elas podem usar canetinhas para completar o desenho com rostos,
mãos e pés etc. (Tenha certeza de que a tinta é lavável; tenha lenços umedecidos prontos para usar!).
Escreva os nomes das crianças e/ou nomes bíblicos das lições anteriores.
INTRODUÇÃO: Desde o início do ano ouvimos acerca de muitas pessoas no Novo Testamento que
foram chamadas pelo Senhor Jesus. Você pode citar o nome de algumas delas? João Batista, os doze
discípulos (incluindo Simão Pedro, André, Tiago, João e Mateus), famílias como Marta, Maria e
Lázaro, e mulheres como Maria Madalena. Após morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus continuou a
chamar muitos outros, incluindo o apóstolo Paulo, Timóteo, Priscila e Áquila. O Senhor chamou
cada um deles para o Seu propósito. Nós também fomos chamados pelo Senhor. Somos abençoados
porque fomos chamados por Ele enquanto ainda somos jovens.
CONTEÚDO: As crianças são muito especiais e importantes para o Senhor. A seguir temos
exemplos retirados da Bíblia mostrando o chamado especial do Senhor às crianças. Esses exemplos
nos mostram por que as crianças são chamadas por Ele e como o Senhor as prepara para serem úteis
a Ele agora e no futuro, como jovens e adultos.
Ore e tenha comunhão sobre quais histórias usar. Não tente usar todas elas. É suficiente usar apenas
uma ou duas que sejam apropriadas para a idade das crianças que você está servindo.
I. Ir a Ele (Mc 10:13-16). Um dia, quando multidões vinham ao Senhor Jesus e Ele as ensinava,
alguns quiseram trazer pequenas crianças ao Senhor. Mas Seus discípulos, não percebendo como as
crianças eram especiais para o Senhor, repreenderam os que Lhe trouxeram as crianças. O Senhor
ficou indignado, sentindo que aquilo estava errado. Ele disse a Seus discípulos: “Deixai vir a Mim as
crianças, não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus” (Mc 10:14). Então Ele pegou as crianças
em Seus braços, as abençoou calorosamente, impôs as mãos sobre elas e orou.

II. Conhecer a Palavra. Já ouvimos sobre Timóteo, um jovem que foi muito útil ao Senhor e ao
apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que Timóteo tinha um bom fundamento e conhecimento da Palavra
de Deus desde a infância (2Tm 3:15). Paulo instruiu Timóteo a cortar retamente a palavra da
verdade, o que significa ser exato e preciso ao falar a Palavra de Deus (2Tm 2:15). Todos os
versículos da Bíblia que memorizamos a cada semana, armazenando-os em nossos corações e nossas
mentes, podem ser úteis para o Senhor agora e no futuro.
III. Ser forte em espírito. Vimos como João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, preparando o
caminho para Ele. Mas também devemos saber que a Bíblia diz que, quando ele era criança, cresceu
e se tornou forte em espírito. Isso significa não apenas que ele cresceu fisicamente, mas que ele
cresceu, ou se tornou forte, nas coisas de Deus ainda jovem (Lc 1:76-80).
IV. Dar. Um dia havia uma grande multidão de cinco mil homens (além de mulheres e crianças) que
tinham ouvido o Senhor Jesus. Estava escurecendo e era hora de ir para casa, mas o Senhor não
queria despedi-los sem dar-lhes algo para comer. Ele disse aos discípulos para dar-lhes algum
alimento. Havia um pequeno menino ali que tinha cinco pães de cevada e dois peixes. O Senhor
Jesus tomou os pães e os peixes e deu graças ao Pai, e os distribuiu à multidão que se reclinara,
quanto eles quiseram! Quando terminaram, além de todos estarem saciados, ainda havia sobrado
alimento. Os discípulos juntaram as sobras e as colocaram em doze cestos (Jo 6:5-14).
V. Louvá-Lo. Um dia, pouco antes da morte do Senhor, uma grande multidão veio para a festa da
Páscoa em Jerusalém. Quando ouviram que Jesus também estava vindo para Jerusalém, deram-Lhe
uma calorosa recepção. A maioria do povo estendeu suas próprias vestes no caminho, e outros
cortaram ramos de palmeiras e os espalharam na estrada. As multidões vinham antes Dele e aqueles
que O seguiam clamavam: “Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas maiores alturas!”.
Assim o Senhor Jesus entrou na cidade. Mais tarde foi ao templo e, depois de limpá-lo dos cambistas
e mercadores, começou a curar os cegos e os aleijados. Os sacerdotes principais e os escribas viram
as maravilhas que Ele fazia e as crianças que clamavam: “Hosana ao Filho de Davi!”, e ficaram
indignados de orgulho e inveja; então disseram ao Senhor: “Ouves o que estes estão dizendo?” O
Senhor respondeu: “Sim; nunca lestes: ‘Da boca de pequeninos e crianças de peito aperfeiçoaste
louvor’?”.
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.
•

•

O Senhor nos chama enquanto somos crianças para irmos a Ele. O Senhor fica satisfeito
quando vamos a Ele. Podemos ir ao Senhor orando, conversando com Ele, falando a Ele
sobre coisas daquele dia que nos fazem felizes, e coisas daquele dia que nos deixam tristes.
Também podemos ir ao Senhor cantando para Ele em casa e na reunião, lendo a Palavra de
Deus e ouvindo histórias da Bíblia. O Senhor cuida de nós e nos ama muito.
O Senhor chama as crianças a se tornarem fortes em espírito. Para nos tornarmos fortes
em espírito devemos estar com Deus e devemos ser para Deus. Precisamos orar, precisamos
passar tempo com Ele e precisamos testemunhar por Ele. Uma maneira importante de se
tornar forte em espírito é cuidar bem de nossa consciência (1Tm 1:19; 1Jo 1:9). Sempre que
pecamos (por exemplo, mentindo, enganando, desobedecendo a nossos pais ou professores,
brigando com nossos irmãos, pegando algo que não nos pertence), precisamos cuidar de
nossa consciência, pedindo desculpas e corrigindo as coisas. Quando somos crianças
podemos aprender a confessar nossos pecados imediatamente, a fim de termos um coração
puro e uma boa consciência (1Tm 1:5).

•

•

•

O Senhor nos chama enquanto somos crianças para conhecermos as Escrituras
Sagradas, a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia e decorar nossos versículos para serem
memorizados a cada semana. Também é muito bom memorizar e cantar os cânticos das
reuniões de crianças, que são cheios da Palavra de Deus.
O Senhor nos chama enquanto somos crianças para dar. É interessante que, entre todos os
adultos naquela grande multidão, foi um pequeno menino que deu o que tinha ao Senhor. Ele
era pequeno e deu somente um pouco, mas o Senhor foi capaz de fazer muito com o pouco
que ele deu. Também devemos estar dispostos a compartilhar e dar o que temos.
O Senhor chama crianças para louvá-Lo. O período de abertura ou de cânticos na reunião
de crianças é uma parte muito importante de louvar o Senhor. A palavra “aperfeiçoaste” que o
Senhor usou em Mateus 21:16 indica que algo estava faltando, algo precisava ser
completado, nesse caso, o louvor. O louvor a Deus não é completo sem os louvores das
crianças. A reunião da Mesa do Senhor é um momento especial para nos lembrarmos do
Senhor e O louvarmos, mas mesmo que todos os adultos louvassem o Senhor nessa reunião,
algo ainda estaria faltando. Somente o louvor das crianças pode aperfeiçoar o louvor, pode
completar o louvor. Na hora das crianças cantarem precisamos completar o louvor a Deus,
abrindo nossas bocas para cantar os cânticos e louvá-Lo.

Precisamos responder ao chamado do Senhor hoje. Podemos ser úteis ao Senhor em casa, na escola e
em nossos bairros. E à medida que crescemos, podemos nos tornar ainda mais úteis ao Senhor a cada
ano. Toda semana podemos ir à reunião de crianças. Também podemos participar das reuniões de
crianças do bairro e do Acampamento Bíblico anual, e outros. Não vamos perder a oportunidade!

Nota: Na próxima série de lições abordaremos o chamado de Deus na era atual. Além das pessoas
que Deus chamou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, houve muitas pessoas na era atual
(após a conclusão da Bíblia escrita) que foram muito úteis para o Senhor, incluindo Martinho Lutero,
John Wesley, Charles Wesley, George Müller, Hudson Taylor, John Newton e Watchman Nee.
Esperamos que essas próximas lições também nos inspirem a amar o Senhor e a sermos úteis a Ele.
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