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 5 - John Newton
LEITURA BÍBLICA: 1 Timóteo 1:12-17; Gálatas 1:23; Efésios 2:4-10; Atos 15:11; Hebreus 7:25
OBJETIVO: Ver a maravilhosa graça de Deus na vida de John Newton. O Senhor é capaz de transformar e salvar ao máximo
aqueles que Ele predestinou e escolheu como vasos para o Seu uso, não importando quão miserável seja sua condição.
1. Antes de John Newton se arrepender e voltar ao Senhor, qual era seu trabalho?
_____________________________________________________________________________________________
2. VERDADEIRO OU FALSO. Quando John Newton era jovem, ele era muito rebelde e se entregava aos seus próprios
prazeres, zombando de Deus e até se tornando ateu, dizendo que Deus não existe.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
3. VERDADEIRO OU FALSO. Apesar de John Newton ser contra Deus quando jovem, Deus o salvou da morte diversas
vezes.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
4. Vocês conseguem citar um incidente onde Deus salvou o jovem John Newton de morrer?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. A mãe de John Newton faleceu quando ele tinha apenas sete anos de idade. O que ela lhe ensinou que ele se
lembrava anos mais tarde?
_____________________________________________________________
6. Por que é importante memorizarmos versículos bíblicos?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Depois de crer no Senhor Jesus, John Newton tentou desfazer o dano que havia feito como mercador de escravos e
alguém que zombava de Deus. Apesar de não poder desfazer todo o dano, incluindo as vidas perdidas, quais são
algumas coisas que ele fez.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Quem escreveu o famoso hino “Maravilhosa Graça” (313)? ______________________________________________
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Lição 5 - John Newton
LEITURA BÍBLICA: 1 Timóteo 1:12-17; Gálatas 1:23; Efésios 2:4-10; Atos 15:11; Hebreus 7:25
OBJETIVO: Ver a maravilhosa graça de Deus na vida de John Newton. O Senhor é capaz de transformar e salvar ao
máximo aqueles que Ele predestinou e escolheu como vasos para o Seu uso, não importando quão miserável seja
sua condição.
1. Antes de John Newton se arrepender e voltar ao Senhor, qual era seu trabalho? (Mercador de escravos)
2. VERDADEIRO OU FALSO. Quando John Newton era jovem, ele era muito rebelde e se entregava aos seus
próprios prazeres, zombando de Deus e até se tornando ateu, dizendo que Deus não existe. (VERDADEIRO)
3. VERDADEIRO OU FALSO. Apesar de John Newton ser contra Deus quando jovem, Deus o salvou da morte
diversas vezes. (VERDADEIRO)
4. Vocês conseguem citar um incidente onde Deus salvou o jovem John Newton de morrer? (Algumas possíveis
respostas que as crianças podem lembrar. Podemos dar dicas 1. John foi atirado de um cavalo e caiu a
apenas alguns centímetros de algumas estacas afiadas que o poderiam ter matado. 2. John se atrasou para
encontrar alguns amigos com quem ia passear de barco. Ele ficou bravo porque foram sem ele, mas então
viu o barco virar e os jovens tiveram que ser resgatados - seu melhor amigo não sobreviveu. Se ele estivesse
no barco, poderia ter se afogado porque não sabia nadar.)
5. A mãe de John Newton faleceu quando ele tinha apenas sete anos de idade. O que ela lhe ensinou que ele
se lembrava anos mais tarde? (Versículos da Bíblia)

6. Por que é importante memorizarmos versículos bíblicos? (Questões abertas. Qualquer resposta semelhante
a essas está boa: É a Palavra de Deus. Devemos usar nossa memória para conhecer a Palavra de Deus. Saber
o que Deus gosta e o que Ele odeia pode ser útil a nós …)
7. Depois de crer no Senhor Jesus, John Newton tentou desfazer o dano que havia feito como mercador de
escravos e alguém que zombava de Deus. Apesar de não poder desfazer todo o dano, incluindo as vidas
perdidas, quais são algumas coisas que ele fez? Ele falava às pessoas sobre o Senhor Jesus de maneira aberta
e ousada. Também tentou abolir e acabar com a escravidão.)
8. Quem escreveu o famoso hino “Maravilhosa Graça” (313)? (John Newton)

