LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
1

Martinho Lutero
LEITURA BÍBLICA: Romanos 1:17; 2 Timóteo 1:7-14; 2:9-10, 15

OBJETIVO: Ver o chamamento de Deus para Martinho Lutero, para se posicionar pela verdade e
revelar a luz na Palavra de Deus a respeito da verdade da justificação pela fé.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Romanos 1:17 (Pois nele se revela a justiça de Deus de fé para fé,
como está escrito: Mas o justo terá vida e viverá por fé.); Gálatas 3:11b (... O justo terá vida e viverá por
fé.); 2 Timóteo 2:15 (Procura diligentemente apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não
tem de que se envergonhar, que corta retamente a palavra da verdade.); Isaías 40:8 (Seca-se a erva, e
cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Pegue diversos palitos de sorvete e amarre-os com um fio ou
cole-os sobre uma cartolina. Cole nos palitos o papel com o versículo para memorizar.

INTRODUÇÃO: Hoje iniciaremos uma nova série de lições chamada O Chamamento de Deus na Era
Atual. As pessoas sobre as quais falaremos viveram mais perto do nosso tempo, muito tempo depois
que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e bem depois que os últimos escritos da Bíblia foram
completados. Assim como Deus chamou pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, havia
a necessidade de as pessoas cooperarem com Deus na era atual. Essas lições não são uma lista completa
de pessoas; nós selecionamos apenas alguns exemplos. Esperamos que as biografias desses cristãos
que viveram bem antes de nós nos inspirem a também permanecermos firmes na fé pelo Senhor, e a
cooperarmos para sermos úteis a Ele.

Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças.
Para as crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário
mais simples.

CONTEÚDO: Martinho Lutero foi um líder alemão da Reforma Protestante. (Reforma significa a
melhora ou mudança do que está errado, corrompido, insatisfatório, etc.) Durante a época em que
Martinho Lutero viveu, a influência da Igreja Católica era grande, mas havia muitos ensinamentos
errados, o que incluía ensinar às pessoas que elas tinham que pagar alguma coisa para serem
perdoadas de seus pecados. Martinho Lutero foi fundamental para trazer à luz muitas verdades da
Bíblia que haviam sido perdidas ao longo de centenas de anos.

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 10 de novembro de 1483, filho de Hans e
Margaretta Luther. Mais tarde eles se mudaram para Mansfeld, onde Lutero começou a estudar na
Escola de Latin de Mansfeld aos 7 anos de dade. Aos 17 anos ele começou a estudar humanidades na
Universidade de Erfurt, uma das melhores universidades da época. No ano seguinte recebeu seu
diploma de bacharelado e começou a estudar para o mestrado, que recebeu em janeiro de 1505. Em
seguida seu pai providenciou sua entrada na faculdade de direito. Em 19 de maio de 1505 Lutero
iniciou seus estudos de teologia na Universidade de Erfurt. Um dia, em julho do mesmo ano, ao voltar
da casa de seus pais para Erfurt, ele foi pego por uma violenta tempestade; quase foi atingido por um
raio e foi jogado ao chão. Então jurou que se tornaria um monge se Santa Ana o salvasse. Ele foi salvo
da tempestade e manteve seu voto, e tornou-se monge.
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Em 17 de julho de 1505 Lutero entrou num mosteiro em Erfurt, e no ano seguinte fez seus votos
monásticos. Começou a estudar teologia na Universidade de Erfurt em 1507, e em abril foi ordenado
sacerdote Católico Romano. Aos 24 anos começou a ensinar na nova Universidade de Wittenberg. Em
outubro de 1512 Lutero se tornou doutor de teologia. Três dias depois foi admitido no senado da
faculdade de teologia da Universidade de Wittenberg. Em maio de 1515 Lutero começou um ano de
palestras sobre a Epístola aos Romanos. Em seus estudos ele chegou à convicção pessoal de que o justo
viverá pela fé. Ficou perturbado com a interpretação da Igreja Católica sobre o relacionamento do
homem com Deus. Após um intenso estudo da Bíblia, ele percebeu que o amor de Deus pelo homem
não se baseava nas habilidades ou realizações do homem, e sim na aceitação do dom gratuito do amor
de Deus. Lutero ficou muito ansioso a respeito de sua salvação, e ao estudar os escritos de Paulo (os
livros de Romanos e Gálatas) descobriu um Deus amoroso que deu à humanidade pecaminosa o dom
gratuito da salvação recebida pela fé, não por obras. Uma das grandes contribuições de Lutero centrouse na restauração da verdade bíblica da justificação pela fé, na qual o homem é justificado diante de
Deus não por causa de suas próprias boas obras, mas simplesmente por crer e receber o dom gratuito
da salvação de Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo.

Como sacerdote, Lutero protestou contra a Igreja Católica vender indulgências. (A prática se tornou
especialmente abusiva quando foram vendidas num esforço de angariar dinheiro para completar a
construção da Basílica de São Pedro em Roma). A Igreja vendia essas indulgências em troca da
libertade de punição e prisão, e até para perdão de pecados. Os pecadores pagavam uma quantia de
dinheiro para ganhar o perdão de Deus, ou pagavam para um parente falecido entrar no céu, embora
a Bíblia nunca tivesse feito tal exigência. Lutero expôs publicamente a corrupção da Igreja Católica e
denunciou a afirmação de que nossos pecados poderiam ser redimidos (perdoados) por um certificado
de remissão fornecido por um agente do Papa. Para isso Lutero convocou a Reforma da Igreja para se
libertar do poder do Papa. Ele também rejeitou a ideia de que o Papa não podia errar em questões de
fé e que somente ele poderia interpretar as escrituras.

A Disputa de Heidelberg começou. Foi um debate das ideias de Lutero em uma reunião da Congregação
Agostiniana. Lutero entrou no debate e publicou muitos escritos que expunham e denunciavam as
falsas doutrinas e a corrupção da Igreja Católica. Um decreto papal foi emitido condenando todos os
seus escritos e ele recebeu sessenta dias para se retratar. Por ordem da Igreja seus livros e escritos
foram queimados, e após isso ele, por sua vez, queimou publicamente os documentos papais. Lutero
ensinou que a Mesa do Senhor não deve ser celebrada exclusivamente pelos sacerdotes, mas deve ser
compartilhada por todos os cristãos, inclusive os leigos. Ele também incentivou o casamento de padres
e freiras.
Martinho Lutero foi submetido a custódia protetora por ordem da Igreja. Isso lhe permitiu traduzir o
Novo Testamento para o idioma alemão e começar a tradução de toda a Bíblia. Por causa de seus
escritos e pregações vigorosos, ele foi excomungado da Igreja Católica em 1521. Não sendo mais capaz
de expôr suas ideias de reforma dentro da Igreja, tornou-se líder de um novo movimento religioso
conhecido como protestantismo. Em 13 de junho de 1525 Lutero casou-se com Katherine von Bora, e
mais tarde tiveram seis filhos. Martinho Lutero morreu de insuficiência cardíaca em 18 de fevereiro de
1546, aos 62 anos de idade. Seu funeral foi realizado na igreja do castelo em Wittenberg, onde ele foi
sepultado.
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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.
● Como chamados de Deus, devemos nos posicionar pelo Senhor, não ensinando nada diferente das
verdades da Bíblia. Na Bíblia, os livros de Deuteronômio e Apocalipse nos dizem para não adicionar
ou subtrair nada da Palavra de Deus. Quando memorizamos versículos semanalmente nas reuniões
de crianças, devemos fazê-lo com precisão, sem pular ou acrescentar palavras. Devemos cortar
retamente a Palavra de Deus. Enquanto somos crianças, e à medida que crescemos, devemos ler a
Bíblia. Mesmo que talvez não entendamos tudo, não há problema. O Senhor pode abrir nosso
entendimento mais e mais à medida que crescermos. Martinho Lutero e outros irmãos e irmãs
passaram muito tempo lendo a Bíblia e tentando entender seu significado. Seus escritos podem nos
ajudar a entender a palavra. Nós “permanecemos sobre os ombros deles” e não temos que
descobrir sozinhos todas as verdades da Bíblia.
● Também é importante conhecer a palavra de Deus com precisão para saber quando vemos ou
ouvimos algo que é contra o que Deus ama. Às vezes as pessoas distorcem a Palavra de Deus para
satisfazer seus próprios desejos, e até dizem que coisas pecaminosas não são pecaminosas. Se
tivermos clareza sobre a Palavra de Deus, não seremos enganados.
● Como chamados de Deus, precisamos ser fiéis e ousados, como foi Martinho Lutero, para pregar a
verdade. Martinho Lutero era ousado ao falar a verdade na Palavra de Deus. Algumas pessoas na
Igreja Católica não gostaram disso e, como resultado, ele sofreu, sendo expulso da Igreja. Outros
sofreram até dano físico. Mesmo podendo ser perseguidos, devemos permanecer firmes no que
cremos. Mateus 5:10 diz: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque
deles é o reino dos céus.
Material adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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