LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS - O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
SUGESTÕES PARA PERGUNTAS E RESPOSTAS
Abaixo estão sugestões de perguntas e respostas para ajudar em um tempo de revisão com as crianças. Houve muita
informação nas lições, logo sintam-se livres para dar dicas às crianças e ajudá-las a se lembrarem. O objetivo não é
“testá-los”, mas encorajá-los e inspirá-los. Podemos repetir alguns trechos das lições para ajudar.
Lição 2 - John Wesley e Charles Wesley

LEITURA BÍBLICA:
Romanos 8:14-18; 1 Tessalonicenses 3:13; 4:1, 7; 2:10, 12; Salmos 98:1-8
OBJETIVO: Infundir nas crianças uma inspiração de viver uma vida de santidade no temor de pecar contra o Senhor e de ter
um forte desejo de ser agradável a Ele.
1. Quando John Wesley tinha apenas cinco anos de idade, ele teve uma experiência que quase o levou à morte. Qual
foi?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Enquanto John e seu irmão Charles Wesley frequentavam a escola na Universidade de Oxford, viram outras pessoas
com um baixo padrão de moralidade, fazendo coisas inadequadas. Que tipo de clube eles iniciaram na escola para
contrastar com aquele baixo padrão de moralidade?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. MÚLTIPLA ESCOLHA. A mãe e o pai de Charles e John Wesley os criaram para serem:
a. ( ) Independentes
b. ( ) Agitados
c. ( ) Engraçados
d. ( ) Rígidos
4. John e Charles Wesley pregavam o evangelho do Senhor Jesus ao ar livre e viajavam para pregar a multidões de
pessoas pobres. Eles eram sempre bem-vindos aonde iam?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. VERDADEIRO OU FALSO. Charles Wesley escreveu muitos hinos, incluindo “Cantam hostes celestiais [84]).
( ) FALSO
( ) VERDADEIRO

LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS - O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL

SUGESTÕES DE RESPOSTAS
Lição 2 - John Wesley e Charles Wesley

LEITURA BÍBLICA:
Romanos 8:14-18; 1 Tessalonicenses 3:13; 4:1, 7; 2:10, 12; Salmos 98:1-8
OBJETIVO: Infundir nas crianças uma inspiração de viver uma vida de santidade no temor de pecar contra o Senhor
e de ter um forte desejo de ser agradável a Ele.
1. Quando John Wesley tinha apenas cinco anos de idade, ele teve uma experiência que quase o levou à morte.
Qual foi? (A casa dele estava em chamas e ele escapou por pouco depois de ser resgatado por vizinhos que
subiram nos ombros uns dos outros para pegá-lo de uma janela.)
2. Enquanto John e seu irmão Charles Wesley frequentavam a escola na Universidade de Oxford, viram outras
pessoas com um baixo padrão de moralidade, fazendo coisas inadequadas. Que tipo de clube eles iniciaram
na escola para contrastar com aquele baixo padrão de moralidade? (Um clube de santidade)

3. MÚLTIPLA ESCOLHA. A mãe e o pai de Charles e John Wesley os criaram para serem:
e. Independentes
f. Agitados
g. Engraçados
h. Rígidos (CORRETO)
4. John e Charles Wesley pregavam o evangelho do Senhor Jesus ao ar livre e viajavam para pregar a multidões
de pessoas pobres. Eles eram sempre bem-vindos aonde iam? (NÃO. Às vezes as multidões os atacavam.)
5. VERDADEIRO OU FALSO. Charles Wesley escreveu muitos hinos, incluindo “Cantam hostes celestiais [84]).
(VERDADEIRO)

