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Um Novo Discípulo

Actos 1; O Desejado de Todas as Nações, págs. 829-835; Actos dos Apóstolos, págs. 25-34.
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á alguma vez tiveste que te separar de um
amigo? Alguém que mudou para bem longe ou
foi para uma outra escola? Há muito tempo,
um dos amigos de Jesus decidiu traí-l’O e
depois morreu. Os outros discípulos e amigos
escolheram alguém para ficar no lugar de Judas.
Vamos descobrir como foi.

M

uita coisa tinha acontecido nas últimas
seis semanas. Os discípulos ainda sentiam pânico.
Eles tinham fugido do jardim quando os soldados
prenderam Jesus. E depois assistiram à Sua morte.
Quando fechavam os olhos, parecia-lhes
ouvir a multidão a gritar: “Crucifica-O!”
Nunca esqueceriam
o vazio daquele
Sábado depois
da morte de Jesus.
Muitos visitantes tinham ido a
Jerusalém à procura
de Jesus, para apenas serem informados de que Ele fora
crucificado. Todos se
sentiam paralisados.
No Domingo
de manhã, a luz da
esperança começou
a brilhar, de novo.
As mulheres anunciaram: “Jesus está vivo!”
Parecia-lhes impossível. A princípio, não
conseguiam acreditar
nas boas-novas.



Mas, depois, Jesus apareceu diante deles.
Durante as últimas semanas, eles tinham
estado juntos, a ouvir e a aprender mais sobre
o Mestre. Estiveram com Jesus no Monte das
Oliveiras, quando Ele lhes deu a promessa:
“Esperem em Jerusalém até que Eu vos envie o
Espírito Santo. Ele guiar-vos-á e consolar-vos-á.”
Passado algum tempo, viram Jesus subir para
o Céu. Olharam firmemente para cima, até
que Ele desapareceu da sua vista.
Depois desse dia inesquecível, os discípulos
e outros crentes começaram a reunir-se, numa
grande sala. Eles conversavam sobre as coisas
que Jesus lhes tinha ensinado e oravam juntos.

Mensagem

Os amigos de Jesus
conhecem-n’O bem.

Um dia, quando cerca de 120 crentes estavam
ali reunidos, Pedro levantou-se.
Todos ficaram em silêncio e ele começou a
falar. Ele lembrou-lhes da missão que Jesus lhes
tinha incumbido: “E serão Minhas testemunhas
em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até
aos lugares mais distantes do mundo.” Actos 1:8.
“Contem às pessoas que Eu as amo. Digam-lhes
que Eu vim para as salvar dos seus pecados.”
Sim, era tempo de espalhar as boas-novas
através do mundo.
– Judas morreu – continuou Pedro. –
Precisamos de escolher alguém para ocupar
o seu lugar. Deve ser alguém que tenha andado
com Jesus durante todo o tempo em que
Ele esteve connosco.
Pedro queria alguém
que tivesse seguido Jesus
desde que João O baptizara.
Alguém que soubesse que
Jesus estava novamente no
Céu, que contasse às pessoas
sobre o amor de Jesus,
e de como Ele tinha dado
a vida por eles.
Todos concordaram e sugeriram dois nomes: o de José e o
de Matias. Era uma decisão difícil, por isso, eles oraram muito:
“Senhor, Tu conheces os nossos
pensamentos. Mostra-nos a quem
devemos escolher. Quem deverá
ocupar o lugar de Judas?”
Naquele tempo, era hábito
lançarem sortes. Uma das maneiras,
era usar duas varas, uma comprida
e outra curta, para resolver como agir.
Não sabemos que método eles usaram,

Verso para Decorar
“E serão Minhas testemunhas em Jerusalém,
por toda a Judeia e
Samaria, e até aos
lugares mais distantes
do mundo.”
Actos 1:8, BN.
mas Matias foi o escolhido. Daquele dia
em diante, Matias trabalharia com os outros
discípulos.
Hoje, Jesus ainda precisa de discípulos que
O sigam – pessoas que O conheçam e que
tenham prazer em trabalhar para Ele.
Pessoas que falem aos outros sobre
o Seu amor e como Ele as veio salvar.
Vais falar aos outros
sobre Jesus?



Jesus foi com os Seus discípulos
até um pequeno monte antes de
subir ao Céu. Se possível, vai com
a tua família até um pequeno monte.
Observa as diferentes formações
de nuvens. Elas fazem-te
lembrar alguma coisa?
Escreve cada palavra do teu Verso
Para Decorar num pedaço de papel.
Mistura-os bem e depois põe o
verso na ordem correcta. Se for
necessário, usa a Bíblia. Faz uma
oração de agradecimento pela
esperança de um dia podermos
viver no Céu com Ele.

Lê e comenta Actos 1:1-11, com a tua família. Num mapa bíblico, procura Jerusalém,
Judeia e Samaria. Em que outros lugares,
Jesus disse aos discípulos, que testemunhassem? Desenha onze círculos, com a
ajuda de uma moeda. Desenha o rosto dos
discípulos enquanto observavam Jesus a
ir para o Céu. O Monte das Oliveiras tem
820 metros de altura. És capaz de descobrir algum lugar perto da tua casa que
tenha mais ou menos essa altura?
Faz uma oração de agradecimento a Deus
por ter enviado Jesus e por saberes
que Ele voltará
em breve.
Nos

Durante o culto familiar de hoje, lê
e comenta Actos 1:12-26.

tempos bíblicos,
as pessoas acreditavam
que o lançamento de sortes
era uma forma de Deus
orientar decisões.

Lê Mateus 27:7 e 8 para descobrires o que aconteceu com o dinheiro
que os sacerdotes deram a Judas.
Judas não escolheu servir a Deus. E
tu, o que vais escolher?
Pede a Deus que te ajude a encontrar maneiras de O servir.

Lê e comenta Mateus 4:18 e 19, com a
tua família. O que disse Jesus que os
Seus novos amigos fizessem? Troquem
ideias sobre um projecto familiar
para servir outras pessoas. Começa a
planear como vais pôr o projecto em
acção. Pede a Deus que abençoe o teu
projecto.
Antes de orar, cantem juntos: “Ao
Mundo Vou Contar” (HA, n° 321).
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Durante o culto familiar de hoje, lê e
comenta Lucas 24:36-53. Os discípulos
adoraram a Deus. Pergunta aos teus
familiares: De quantas bênçãos vocês
conseguem lembrar-se?
Pede a um adulto que te diga uma das
maneiras como ele serve a Deus.
Agradece a Deus pelas bênçãos recebidas.

Lê e comenta I Tessalonicenses
5:16-18, com a tua família. O que
devemos fazer como amigos de
Jesus?
Discípulo é alguém que segue um
líder. Brinquem a “Seguir o Líder”,
e pensem no que significa ser um
seguidor. A quem estás a seguir?
Faz planos para um projecto de
“Serviço Secreto”. Faz algo de
bom a alguém da tua família. Não
comentes com ninguém sobre isso,
mas deixa um recado a dizer:
“Jesus ama-te e eu também.”
Pede a Deus que abençoe este
teu projecto de serviço secreto.

Durante o culto de hoje,
recapitula e comenta
Actos 1 com os teus
familiares. Encenem
as diferentes partes
da história.
Ajuda a tua família nos
preparativos para o Sábado.
Cantem alguns cânticos
de louvor, e depois peçam
a Deus que esteja convosco no Seu dia especial.



