LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
4
Nos Evangelhos – Os Doze Apóstolos
LEITURA BÍBLICA: Lc 6:12-16; Mc 3:13-19; Mt 10:1-8; At 1:13.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Mc 3:14 E designou doze, aos quais deu também o nome de apóstolos, para estarem com Ele e para
os enviar a pregar;
João 12:26a Se alguém Me serve, siga-Me;
1Pe 2:21 Pois lhes teria sido melhor não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o,
voltarem para trás, afastando-se do santo mandamento que lhes fora dado;
OBJETIVO: Ajudar as crianças a perceber que estão sendo chamadas pelo Senhor para segui-Lo e
serem Seus colaboradores.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
1) Usando letras de plástico ou outro material, forme os nomes dos 12 discípulos, depois embaralhe
as letras e deixe as crianças formarem os nomes dos discípulos.
2) Formule um caça-palavras ou palavras cruzadas com os nomes dos 12 discípulos.
ABORDAGEM: (1) Ao escolher um amigo, que tipo de pessoa você considera? Alguém amigável,
honesto, de bom temperamento, trabalhador, gentil? (2) Você sabe os nomes de quantos dos 12
discípulos?
CONTEÚDO: A necessidade de apóstolos. O Senhor Jesus viajava de um lugar para outro na
Judeia e na Galileia, e o Seu ministério começou a crescer. Grandes multidões O seguiam e se
reuniam quando Ele falava a Palavra de Deus. Quando Ele olhava para as multidões, compadecia-se
delas – as pessoas tinham uma grande necessidade. Ele precisava de alguns colaboradores para
ajudá-Lo a falar às pessoas e compartilhar Seus muitos encargos com Ele. Dentre muitos discípulos
Ele escolheu doze para serem Seus colaboradores ou “apóstolos”, para O seguirem e aprenderem
com Ele (Lc 6:13). Um discípulo é alguém que segue o ensinamento de outra pessoa. Um apóstolo é
alguém que é enviado para cumprir um propósito. Na Bíblia, os doze apóstolos eram às vezes
chamados também de os doze discípulos.
Oração antes de escolher apóstolos. A questão de escolher discípulos era muito importante.
Enquanto muitas pessoas conheciam o Senhor e muitas vezes grandes multidões O seguiam, houve
alguns poucos que o Senhor escolheu para serem apóstolos. Antes de escolher esses apóstolos, o
Senhor Jesus orou. A Bíblia nos diz que Ele subiu ao monte e “passou a noite orando a Deus.” (Lc
6:12b). Você consegue imaginar orar a noite toda? Isso mostra como essa questão era importante.

Os doze apóstolos. Quanto amanheceu, Jesus chamou os que O seguiam, e de todas aquelas pessoas
escolheu doze, aos quais também deu o nome de apóstolos. O Senhor escolheu:
Simão a quem também chamou Pedro
André irmão de Simão Pedro
Tiago
João Tiago e João eram filhos de Zebedeu
e primos de Jesus; sua mãe era Salomé,
irmã de Maria
Filipe
Bartolomeu

Mateus o coletor de impostos
Tomé também chamado Dídimo, que significa gêmeo
Tiago filho de Alfeu
Simão o cananeu, que era chamado Zelote

Judas também chamado Tadeu
Judas Iscariotes que se tornou o traidor

Esses homens vieram de diferentes tipos de vida. Vários eram pescadores, incluindo Pedro, André,
Tiago e João. Sendo pescadores, ganhavam a vida vendendo os peixes que apanhavam no mar. Um
dos apóstolos, Mateus, era coletor de impostos. Embora tivessem diferentes experiências e
ocupações, havia algumas qualidades, características dos apóstolos das quais podemos aprender algo.
Os doze apóstolos:
• Imediatamente seguiram o Senhor. Quando o Senhor chamou cada um dos Seus discípulos,
eles imediatamente O seguiram. Por exemplo, quando o Senhor viu Simão Pedro e seu irmão
André lançando uma rede ao mar, o Senhor os chamou e disse: “Vinde após Mim ...”. A
Bíblia nos diz que “imediatamente” eles deixaram as redes e O seguiram (Mt. 4:18-20). De
modo semelhante, quando o Senhor chamou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles também
“imediatamente” deixaram o barco e seu pai e seguiram o Senhor (Mt 4:21-22). Quando o
Senhor viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, Ele lhe disse: “Segue-Me”, e
Mateus se levantou e O seguiu (Mt. 9:9).
• Eram obedientes. Os discípulos eram obedientes ao Senhor (Jo 17:6b ... eles têm guardado a
Tua palavra). Por exemplo, uma vez Jesus enviou dois discípulos a um vilarejo, onde
encontrariam uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. O Senhor lhes disse para levá-los
a Ele, e também lhes disse o que deveriam dizer. Os discípulos obedeceram ao Senhor (Mt
21:1-3). Eles também Lhe obedeceram quando Ele alimentou grandes multidões com
milhares de pessoas, ajudando o Senhor a fazer com que todos se sentassem em grupos,
distribuindo alimento, e mais tarde recolhendo os restos (Mt 14:14-21; Mc 8:1-10). Simão
Pedro obedeceu ao Senhor ao lançar as redes, embora fosse um pescador experiente (Lc 5:5).
• Estavam dispostos a serem corrigidos. Os discípulos não eram perfeitos. Eles cometeram
muitos erros, alguns graves. Mas estavam dispostos a ser corrigidos pelo Senhor. Por
exemplo, quando Pedro cortou a orelha do escravo do sumo sacerdote, tentando defender o
Senhor, o Senhor o corrigiu. O Senhor curou o ouvido e voluntariamente se deixou ser preso.
(Lc 22: 50-51; Jo 18: 10-11)
• Eram trabalhadores. Os discípulos não eram homens preguiçosos. Por exemplo, quando o
Senhor chamou Simão Pedro e André, eles estavam trabalhando arduamente lançando uma
rede ao mar, tentando pegar peixes para viver. Tinham que lavar e consertar suas redes depois
de longas noites de pesca. Eles até pescavam a noite toda.
• Ouviam diariamente Suas palavras e ensinamentos. O Senhor Jesus ensinou Seus
discípulos falando a eles todas as palavras que Seu Pai havia dado a Ele (Jo 17:8). As
palavras do Senhor Jesus não foram escritas naquela época, portanto os apóstolos tiveram que
ouvir e lembrar. Eles precisavam conhecer Sua palavra e ensinar bem. Por fim, algumas das
coisas que o Senhor fez e disse foram escritas pelos apóstolos, Mateus e João, e se tornaram
livros da Bíblia.
Tendo sido especialmente treinados pelo Senhor em Seu modo de vida e em Seu ensinamento, os
apóstolos puderam ser enviados pelo Senhor para realizar Sua obra e pregar a palavra de Deus para

ajudar as pessoas. Ele também lhes deu autoridade. Nota: Mais tarde Judas traiu o Senhor, mas no
começo ele também tinha essas características positivas.
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.
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Também somos enviados pelo Senhor. A necessidade do Senhor hoje é tão grande como
era no tempo dos apóstolos. Ele ainda precisa de colaboradores para ajudá-Lo. No princípio
havia apenas doze apóstolos. Mais tarde Ele enviou setenta. Mas hoje nós somos chamados
para sermos Seus apóstolos e colaboradores. Fomos “enviados” para nossas escolas, nossos
bairros e até mesmo para nossas famílias.
Devemos ouvir imediatamente. Quando o Senhor chamou os discípulos, eles O seguiram
imediatamente. Não deram desculpas. Quando nossos pais nos chamam para fazer a lição de
casa, pôr a mesa, ir para a cama ou acordar de manhã para ir à escola, devemos praticar ouvir
imediatamente e obedecer. Quando o professor diz que é hora de voltar do recreio, não
devemos demorar mais para tentar fazer mais um gol ou cesta ou correr mais uma corrida;
devemos nos alinhar imediatamente.
Devemos obedecer a nossos pais e a quem tem autoridade. Os discípulos ouviam o Senhor
e obedeciam a Ele. Não se queixavam e diziam: “Mas por quê?” O Senhor sempre tinha uma
boa razão para o que Ele pedia que fizessem, mas nem sempre expressava a razão para eles.
Às vezes nossos pais podem nos pedir para fazer algo, mas podem não explicar todos os
detalhes sobre o porquê. Por exemplo, “Você deve fazer sua lição de casa agora em vez de
amanhã”. Talvez pensemos que, como é sexta-feira e não há escola no sábado, podemos
atrasar a conclusão da lição de casa. Mas podemos não perceber que nossos pais estão
recebendo convidados no sábado ou planejaram um passeio em família. Devemos apenas
obedecer porque nossos pais sabem mais do que nós.
Devemos estar dispostos a ser corrigidos. Às vezes pensamos que sabemos o que é melhor.
Os mais velhos podem tentar nos dizer uma maneira melhor de fazer algo, ou corrigir algo
que estamos fazendo. Será que respondemos: “Eu já sei!”, ou estamos dispostos a ouvir,
aprender e sermos corrigidos? Nossos pais nos corrigem repetidamente, assim como nossos
professores. E o próprio Senhor pode nos corrigir, tocando-nos em nossa consciência.
Precisamos aceitar toda correção.
Devemos ser trabalhadores. Devemos trabalhar com empenho para fazer o melhor que
pudermos, não importa quais sejam nossas responsabilidades. Os discípulos que eram
pescadores trabalhavam arduamente, às vezes até mesmo durante a noite (Lc 5:5). Eles não
eram preguiçosos. Também devemos trabalhar arduamente para dar o melhor de nós na
escola, em casa e em outros lugares.
Devemos conhecer a Palavra de Deus. Conhecer a Palavra de Deus é muito importante.
Assim como os discípulos ouviam atentamente as palavras de Jesus e aprendiam observando
a maneira como Ele se comportava e vivia, também devemos aprender e conhecer a Palavra
de Deus e seguir o padrão do Senhor. Devemos prestar atenção nas reuniões de crianças,
memorizar versículos da Bíblia e cantar músicas para o Senhor. Para as crianças mais velhas,
seria bom desenvolver o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Devemos valorizar a Palavra de
Deus por toda a vida.
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