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 8 - Watchman Nee
LEITURA BÍBLICA: Salmos 73:25; 2 Timóteo 2:15: Salmos 119:11a; Colossenses 3:16; 1 Tessalonicenses 5:17; Mateus 7:7-8; 1
Coríntios 2:9; Filipenses 1:19-21; Mateus 16:18; 18:17
OBJETIVO: Inspirar as crianças, por meio da vida de Watchman Nee, a conhecerem a palavra de Deus e estarem dispostas a
serem treinadas e serem ousadas pelo Senhor.
1. VERDADEIRO OU FALSO. Watchman Nee era muito inteligente e tinha uma memória excepcional. Ele sempre era o
melhor nas aulas.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
2. VERDADEIRO OU FALSO. Anteriormente Watchman Nee era orgulhoso e ambicioso, e zombava dos cristãos.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
3. O que convenceu Watchman Nee a se arrepender e se voltar ao Senhor?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Quando Watchman Nee e um irmão mais velho, Leland Wang, discordaram sobre qual maneira era a melhor, como
Margaret Barber (uma irmã mais velha) tratou a disputa?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5. Com que tipo de livros o quarto de Watchman Nee era cheio?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Quando os comunistas começaram a tomar a China e houve perigo, Watchman Nee deixou o país?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Como Watchman Nee foi parar na prisão?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. VERDADEIRO OU FALSO. Watchman Nee tinha permissão para ter uma Bíblia na prisão.
( ) FALSO ( ) VERDADEIRO
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LEITURA BÍBLICA: Salmos 73:25; 2 Timóteo 2:15: Salmos 119:11a; Colossenses 3:16; 1 Tessalonicenses 5:17;
Mateus 7:7-8; 1 Coríntios 2:9; Filipenses 1:19-21; Mateus 16:18; 18:17
OBJETIVO: Inspirar as crianças, por meio da vida de Watchman Nee, a conhecerem a palavra de Deus e estarem
dispostas a serem treinadas e serem ousadas pelo Senhor.
1. VERDADEIRO OU FALSO. Watchman Nee era muito inteligente e tinha uma memória excepcional. Ele
sempre era o melhor nas aulas. (VERDADEIRO)
2. VERDADEIRO OU FALSO. Anteriormente Watchman Nee era orgulhoso e ambicioso, e zombava dos cristãos.
(VERDADEIRO)
3. O que convenceu Watchman Nee a se arrepender e se voltar ao Senhor? (Sua mãe entregou o coração dela
ao Senhor. Watchman Nee foi tão afetado pela mudança em sua mãe que foi ouvir Dora Yu, a mulher cujas
palavras tinham convencido sua mãe a se arrepender de seus pecados. Quando ouviu o evangelho,
percebeu que era um pecador e se entregou ao Senhor.)
4. Quando Watchman Nee e um irmão mais velho, Leland Wang, discordaram sobre qual maneira era a
melhor, como Margaret Barber (uma irmã mais velha) tratou a disputa? (M Barber disse a Watchman Nee
que ele deveria se submeter ao irmão mais velho.)

5. Com que tipo de livros o quarto de Watchman Nee era cheio? (Com aproximadamente 3.000 livros espirituais
sobre Deus e sobre a Bíblia.)
6. Quando os comunistas começaram a tomar a China e houve perigo, Watchman Nee deixou o país? (Não, ele
permaneceu na China para cuidar dos irmãos e irmãs nas igrejas locais.)

7. Como Watchman Nee foi parar na prisão? (O governo comunista fez acusações falsas de vários crimes
severos contra ele e o colocou na prisão, incluindo trabalhos forçados.)

8. VERDADEIRO OU FALSO. Watchman Nee tinha permissão para ter uma Bíblia na prisão. (FALSO. Ele não tinha
permissão para ter uma Bíblia. Ele havia estudado a Palavra de Deus e a conhecia muito bem.)

