LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
O CHAMAMENTO DE DEUS NO NOVO TESTAMENTO
15
Em Atos – Timóteo
LEITURA BÍBLICA: At 15:40-41; 16:1-5; 2Tm 1:4-7; 3:14-15; 1Co 4:16-17; 16:10; 1Tm 5:23; Fp
2:19-23; 1Tm 1:2; 1Ts 3:2; 2Tm 1:13-15; 2:2; 3:10-11; 4:13, 21
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
1Tm 4:12a Ninguém despreze a tua juventude; pelo contrário, torna-te padrão dos crentes.
2Tm 3:14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tens convicção, sabendo de quem o
aprendeste.
2Tm 3:15 e que, desde a infância, conhece os escritos sagrados, que podem tornar-te sábio para a
salvação pela fé que é em Cristo Jesus.
1Co 16:10b pois Timóteo trabalha na obra do Senhor, como também eu.
Sl 119:9 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
OBJETIVO: Ver que nós, sendo chamados de Deus, devemos aprender a Palavra de Deus e viver
uma vida santa enquanto somos jovens, para então podermos nos tornar úteis ao Senhor e aos Seus
servos quando crescermos.
IDEIAS PARA ATIVIDADES: Teça uma “rede” usando lã e pratos de isopor como um tear, com
entalhes ao longo da circunferência do prato para prender a lã à medida que você a enrola ao redor
do prato para criar um padrão. No meio da rede, cole um pedaço de papel quadrado colorido com seu
nome. Próximo às bordas da rede, coloque nomes de pessoas ao nosso redor que são bons exemplos
para amarmos o Senhor, e até pessoas para quem podemos ser um bom exemplo.
ABORDAGEM: Quem leva você para a reunião das crianças? É sua mãe ou seu pai? Avó? Avô?
Tia? Um amigo? A questão é ver por quem as crianças estão rodeadas, pois Timóteo foi trazido ao
Senhor por sua mãe e sua avó. A história de hoje é sobre um jovem chamado Timóteo, que também
tinha pessoas assim ao seu redor que o ajudaram a conhecer o Senhor.
CONTEÚDO: Timóteo foi um jovem mencionado no Novo Testamento muitas vezes. Ele viveu
durante a época depois que o Senhor Jesus já havia morrido e ressuscitado. Timóteo era de uma
cidade chamada Listra, no sul da Ásia Menor central. Era uma cidade pagã e idólatra. Mas nesta
cidade havia uma família de três gerações que amava o Senhor Jesus. A avó de Timóteo, Lóide, e sua
mãe Eunice criam no Senhor Jesus e eram fortes em sua fé. A mãe de Timóteo era judia, e seu pai
era grego. Não sabemos muito sobre o pai de Timóteo, que pode não ter crido no Senhor (At 16:1-3),
mas certamente a avó e a mãe de Timóteo tiveram uma influência muito positiva em sua vida. A fé
delas no Senhor afetou Timóteo, e Timóteo também creu no Senhor Jesus e se tornou muito útil a
Ele. Timóteo também foi muito útil ao apóstolo Paulo e a outros cristãos que trabalhavam para o
Senhor, e até ajudou a escrever algumas das cartas que se tornaram livros da Bíblia. O que podemos
descobrir sobre Timóteo na Bíblia?
Timóteo foi criado conhecendo a Palavra de Deus. Após ficar em Antioquia por algum tempo, o
apóstolo Paulo queria retornar e visitar as igrejas nas cidades onde haviam anunciado a palavra do
Senhor para ver como estavam. Ele escolheu um irmão chamado Silas para ir com ele, e passou pela
Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas lá. Também foi a Derbe e a Listra. (At 15:40-41; 16:1). Em
Listra eles conheceram um jovem chamado Timóteo, que havia sido criado em contato com as

Escrituras desde a sua infância. Embora seu pai aparentemente tenha sido um grego incrédulo (pois
nunca circuncidou Timóteo – At 16:3), sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, criam no Senhor e em Sua
Palavra. Elas transmitiram sua fé sincera e seu conhecimento genuíno do Senhor a Timóteo através
da sua maneira de viver e ensinando-o a Palavra de Deus. (2Tm 3:15: “e que, desde a infância,
conheces os escritos sagrados ...”).
Timóteo era conhecido e respeitado. Timóteo era conhecido e respeitado pelos irmãos na sua igreja
local em Listra e na igreja em Icônio (uma cidade a cerca de 30 quilômetros ao norte de Listra) por
causa de sua vida cristã santa e seu testemunho. A Bíblia nos diz que “dele davam bom testemunho
os irmãos em Listra e Icônio” (At 16:2). Paulo deve ter ficado muito impressionado com o que viu e
ouviu sobre Timóteo, pois quis que Timóteo o acompanhasse no restante de sua viagem. Mal sabia
Paulo que Timóteo se tornaria seu companheiro mais próximo e o mais útil cooperador pelo resto de
sua vida.
Timóteo não era tão ousado e forte, mas era fiel e diligente. A respeito do seu temperamento,
aparentemente Timóteo não era uma pessoa destemida, ousada e forte como Paulo. Ele parece ter
sido um pouco apreensivo e tímido. Palou relembrou Timóteo que “Deus não nos deu espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade” (2Tm 1:7). Até mesmo fisicamente Timóteo
aparentemente não era tão forte, pois sofria de “frequentes enfermidades”(1Tm 5:23). Podemos ver
que nem todos os servos do Senhor são ousados e intrépidos como Pedro e Paulo, e nem todos são
fisicamente fortes. Mas todos os que O servem devem conhecer Sua Palavra e também ter uma vida e
um testemunho cristão apropriados.
Timóteo seguiu Paulo e aprendeu com ele. Timóteo seguiu Paulo de perto (2Tm 3:10). Por estar
com Paulo e ouvi-lo falar a Palavra de Deus, recebeu um rico depósito da verdade no seu interior
(2Tm 1:13-14; 2:2). Ele cresceu tendo o mesmo tipo de coração que Paulo tinha: se preocupava
genuinamente com os santos e as igrejas, e sempre buscava os interesses do Senhor. Quando Paulo
não podia pessoalmente visitar uma igreja ele enviava Timóteo, pois podia confiar nele para ensinar
fielmente o que Paulo ensinava e também para dar um exemplo (ou ser um padrão) da maneira que
Paulo vivia (1Co. 4:16-17; 2Tm 3:10-11). Como um filho espiritual para Paulo, Timóteo foi
aprovado e serviu como um filho junto a seu pai. Paulo até o chamou de “cooperador de Deus no
evangelho de Cristo” (1Ts 3:2).
Timóteo era um servo fiel de Deus. Quando Paulo foi preso nos últimos anos de sua vida por seu
testemunho, muitos dos discípulos o abandonaram, até mesmo alguns de seus cooperadores. Mas
Timóteo serviu com Paulo fielmente até o final (2Tm 4:13, 21).
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.
•

•

Enquanto somos jovens, podemos aprender e conhecer a Palavra de Deus. Desde que era
bebê Timóteo ouviu a Palavra de Deus. Você é abençoado porque também está ouvindo a
Palavra de Deus desde muito cedo, tanto em casa quanto na reunião de crianças. Existem
algumas coisas que todos podemos fazer para nos ajudar a aprender e conhecer bem a Palavra
de Deus: (1) Podemos ouvir atentamente durante a lição de nossa reunião de crianças. (2)
Podemos memorizar nossos versículos diligentemente. (3) Podemos ler a Bíblia (ou pedir que
nossos pais leiam para nós). Se não entendemos tudo o que lemos, não há problema.
Timothy aprendeu com os modelos ao seu redor. Muitos deles eram mais velhos que ele,
incluindo sua avó Lóide, sua mãe Eunice e Paulo, que era como um pai espiritual para ele.

•

•

Eles o ajudaram a conhecer a palavra de Deus, a ter fé no Senhor, e a ser útil ao Senhor sendo
um colaborador útil de Paulo. Timóteo aprendeu com o exemplo deles. Como Timóteo,
podemos aprender com os mais velhos ao nosso redor que seguem o Senhor, incluindo os
membros da família. Por exemplo, nossos pais e avós podem nos lembrar de memorizar
nossos versículos ou aprender bons hábitos como sermos arrumados e responsáveis.
Devemos ser adequados no que fazemos. Timóteo era muito respeitado pelos outros,
mesmo sendo jovem. As pessoas o conheciam e tinham um bom conceito dele, porque ele
vivia e se comportava de maneira adequada e fiel. Por fim Timóteo se tornou um modelo para
os outros cristãos, apesar de ser jovem. Mesmo quando somos jovens, podemos ser um bom
modelo para os que estão à nossa volta, mesmo nas coisas comuns que fazemos, como
obedecer a nossos pais, fazer nossas tarefas, sermos respeitosos com quem tem autoridade e
sermos gentis com os outros.
Devemos permanecer fiéis ao Senhor. Houve vezes em que irmãos que serviam junto com
Paulo se afastaram dele e se afastaram do Senhor. Timóteo, porém, permaneceu fiel. Ele era
jovem, mas sabia o que era nobre e certo. Nem sempre é fácil fazer a coisa certa. Pode haver
momentos em que somos tentados a fazer algo pecaminoso porque outros estão nos
pressionando a fazê-lo. Devemos permanecer fiéis ao Senhor e escolher fazer a coisa certa.
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