LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
5
Nos Evangelhos – Mateus
LEITURA BÍBLICA: Mt 9:9-13; Mc 2:13-17; Lc 5:27-32.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Lc 5:31-32 Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar
justos, e sim pecadores ao arrependimento.
1Tm 1:15m Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores ...
OBJETIVO: Ver que o Senhor Jesus veio para chamar não os justos, mas os pecadores ao
arrependimento.
IDEIAS PARA ATIVIDADES:
Use feltro ou restos de pano e cordão para fazer uma “sacola de dinheiro” para colocar moedas.
CONTEXTO: Na época do Senhor Jesus, a terra da Palestina e o povo judeu estavam debaixo do
domínio romano. O governo romano impunha vários tipos de impostos sobre o povo. (Podemos
precisar explicar o que são impostos.) Os judeus detestavam estar sob o domínio romano e odiavam
pagar todos os impostos, que muitas vezes lhes eram cobrados injustamente.
Frequentemente eram contratadas pessoas, chamadas publicanos ou cobradores de impostos, para
coletar os impostos. Os cobradores de impostos eram particularmemte odiados pelos judeus. Em
primeiro lugar, por coletarem dinheiro para o poder estrangeiro que ocupava sua nação, eram
considerados traidores. Com frequência eles também cobravam do povo, seus próprios conterrâneos,
muito mais do que era devido, guardando o dinheiro extra para si. Assim, tipicamente enriqueciam às
custa do seu próprio povo, até mesmo dos mais pobres. Os cobradores de impostos amavam seu
dinheiro. Além disso, tinham muito contato com os gentios (povos que não eram judeus), e isso era
considerado impuro.
Nenhum judeu, especialmente um religioso, se associaria a um cobrador de impostos. Os cobradores
de impostos e suas famílias eram evitados, desprezados e considerados do mais baixo nível. Havia um
grupo de religiosos daquela época, chamado fariseus, que eram os judeus religiosos mais severos em
seguir a lei de Deus. Eles tinham orgulho de sua vida religiosa superior, de sua devoção a Deus, e de
seu conhecimento das Escrituras. Também insistiam que bons judeus deveriam ser completamente
separados de qualquer coisa ou pessoa impura.
CONTEÚDO: O Senhor Jesus estava à beira-mar junto à cidade de Cafarnaum, no Mar da Galileia.
Enquanto passava viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Mateus era um
cobrador de impostos. O Senhor Jesus lhe disse: “Segue-me”. Embora fosse um cobrador de impostos
desprezado, Mateus agora estava sendo chamado pelo Senhor para segui-Lo! Deixando tudo, ele
levantou-se e seguiu o Senhor.
Mateus estava tão feliz e repleto de gratidão que preparou uma grande festa para o Senhor em sua
casa. Ele convidou muitos dos seus amigos para conhecerem o Senhor. Assim houve uma grande
multidão de cobradores de impostos e de outros que se reclinaram à mesa com o Senhor Jesus e Seus
discípulos. Enquanto comiam juntos, alguns fariseus que estavam observando perguntaram aos
discípulos de Jesus: “Por que come Ele com os cobradores de impostos e pecadores?”. Os fariseus
desprezavam os pecadores, não percebendo que eles próprios eram pecadores. O Senhor, ouvindo-os,

lhes disse: “Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes”. Ao chamar as pessoas para segui-Lo,
o Senhor Jesus veio como um médico para curar as pessoas de todas as suas doenças e salvá-las. Ele
queria curar as pessoas de todas as suas doenças e salvá-las. Isso incluía todos os pecadores, inclusive
os fariseus, que se achavam justos.
O Senhor Jesus também disse: “Quero misericórdia, e não sacrifício”. Isso significava que, já que Ele
tinha misericórdia dos pecadores, os fariseus também deveriam ter misericórdia dos outros e não achar
que eram melhores do que eles. O Senhor disse: “Pois não vim chamar justos, e sim pecadores”. Na
verdade, ninguém é justo aos olhos de Deus, e ninguém consegue cumprir Seus padrões rigorosos.
Mas os fariseus religiosos eram muito orgulhosos e se consideravam justos; não percebiam que
precisavam de um Salvador.
Depois que o Senhor o chamou, Mateus passou a amar o Senhor. Ele estava muito grato pelo fato de o
Senhor tê-lo chamado, mesmo sendo um pecador, para ser um dos seus discípulos. Ele seguiu
fielmente o Senhor, e foi até mesmo escolhido por Ele para ser um dos doze apóstolos. O Evangelho
de Mateus foi o primeiro registro permanente da vida do Senhor Jesus no Novo testamento.
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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Todos nós podemos seguir Jesus. Todos nós podemos seguir Jesus, mesmo que nem sempre
façamos o que é certo. Mateus era um cobrador de impostos pecador e desprezado, mas quando
Jesus o chamou ele se arrependeu e seguiu o Senhor. Por seguir o Senhor e estar com Ele,
Mateus tornou-se útil ao Senhor, que lhe confiou coisas muito importantes. O que Mateus
registrou sobre o Senhor Jesus se tornou parte da Bíblia, a Palavra de Deus. Às vezes também
pecamos. Podemos ser desonestos. Mas, como Mateus, quando nos arrependemos e seguimos
o Senhor, também podemos nos tornar úteis ao Senhor.
Assim como o Senhor se importa com todos, devemos ter um coração por todas as
pessoas. O Senhor se importa com todos. Nunca devemos pensar: “O Senhor nunca chamaria
aquela pessoa!” ou “Aquele menino não estaria interessado em vir à reunião de crianças”. O
Senhor não pensava assim sobre Mateus. Não devemos julgar ou fazer suposições sobre as
pessoas. Os fariseus eram assim, mas o Senhor não. O Senhor deseja que demonstremos
misericórdia com os outros. Nosso coração deve ser como o Seu coração – amar todas as
pessoas. Devemos estar dispostos a cuidar dos outros e a trazê-los ao Senhor. (Nota para os
que servem: devemos ajudar as crianças a fazer uma distinção. Não devemos nos associar a
crianças que fazem muitas coisas erradas e pecaminosas. Mas nós, com nossos pais, podemos
orar por eles.)
Sermos ansiosos para falar a nossos amigos sobre o Senhor. Mateus conhecia o Senhor
apenas um pouco, mas estava ansioso para falar a seus amigos sobre o Senhor e convidá-los
para ir à sua casa encontrá-Lo. Também devemos falar a todos os nossos amigos sobre o
Senhor Jesus e convidá-los para virem à reunião de crianças ou à nossa casa. Não precisamos
nos preocupar tanto com o que dizer. Enquanto tivermos um coração pelos nossos amigos,
vizinhos e parentes, podemos apenas convidá-los para conhecer o Senhor.
Devemos ser humildes e não pensar que somos melhores que os outros. Os fariseus
achavam que eram justos, não vendo que também eram pecadores e precisavam do Senhor.
Devemos tomar cuidado para não pensar que somos melhores que os outros. O Senhor conhece
nosso coração e como somos por dentro, mesmo que nossos pais e outras pessoas não possam
ver o que estamos pensando e nem sempre saibam o que estamos fazendo. Todos nós
precisamos do Senhor Jesus como nosso Salvador.
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