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Unidos no Serviço

Actos 1; 2:1-4; O Desejado de Todas as Nações, págs. 829-835; Actos dos Apóstolos, págs

J

á alguma vez discutiste com o teu melhor
amigo ou amiga? Como te sentiste depois? Isto
mudou o que sentias em relação a ele ou a ela?
Foi fácil continuarem a conviver depois do que
aconteceu? Os discípulos de Jesus discutiam com
alguma frequência. Lê a história para descobrires
como foi que eles mudaram.

J

ESUS escolheu doze homens para serem
Seus discípulos ou amigos especiais. Eles estavam
com Ele no começo, quando João O baptizara
no rio Jordão. E permaneceram com Ele até à Sua
crucifixão, no Calvário. Todos os dias, eles aprendiam com as Suas maravilhosas histórias, iam
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com Ele ao templo e ouviam-n’O explicar as
Escrituras. E... melhor do que tudo... eles viam
Jesus curar as pessoas. Sabiam de cidades inteiras
onde não havia nenhum doente, porque Jesus
tinha estado ali. Pensa nisto: nenhuma pessoa
doente na cidade!
Jesus procurou avisá-los do que estava para
acontecer com Ele. Disse-lhes que morreria e
ressuscitaria. Mas eles não prestaram atenção,
ou não quiseram compreender. Tinham as suas
próprias ideias. Achavam que Jesus tornar-Se-ia
um grande rei na Terra. Esperavam que Ele estabelecesse um reino e os libertasse dos romanos.
Discutiam, frequentemente, quem dentre eles se
tornaria então o discípulo mais importante. Tiago
e João ainda envolveram a própria
mãe. Ela
perguntou
a Jesus se
eles não
poderiam
sentar-se ao
lado de Jesus
quando Ele Se
tornasse rei.
Isto deixou os
outros discípulos
muito zangados!
Depois da
ressurreição, Jesus
passou 40 dias
com os discípulos e mais
alguns dos Seus
seguidores. Explicou
as profecias sobre
o Seu nascimento
e morte. Falou-lhes, também,
sobre o reino

s. 35-40.

Mensagem

A oração prepara-nos
para o serviço.

de Deus. Os discípulos finalmente compreenderam que Jesus não tinha vindo para lutar contra
os romanos. Compreenderam que Jesus voltaria
para o Céu. Mas Ele prometeu que eles não estariam sozinhos. Enviaria o Espírito Santo para estar
com os Seus seguidores. Antes de voltar para
o Céu, Jesus deu-lhes instruções muito claras.
Eles deveriam permanecer em Jerusalém
e esperar pelo Espírito Santo.
Desta vez, eles ouviram – e obedeceram.
Eles reuniam-se diariamente com outros crentes. Conversavam sobre as coisas que tinham
aprendido, e passavam tempo em oração.
Enquanto oravam juntos, pensavam no passado.
Sabiam que tinham feito e dito algumas coisas que não eram correctas. Compreenderam
que não tinham sido bondosos uns para
com os outros e reconciliaram-se. O mais

Verso para Decorar
“Todos [os discípulos]
se reuniam constantemente em oração.”
Actos 1:14,
O Livro.

importante: pediram que Deus lhes perdoasse por
tudo o que tinham feito de errado.
Enquanto esperavam, alguma coisa maravilhosa aconteceu: Aprenderam a conhecer-se
melhor uns aos outros. Todas as velhas discussões
pareciam não ter mais importância. Eles tornaram-se unidos num só desejo de servir a Deus.
Desejavam espalhar as boas-novas sobre Jesus.
Queriam contar aos outros como Jesus viera
ao mundo para morrer por todas as pessoas.
Desejavam que todos soubessem que Jesus tinha
voltado para o Céu. E que as pessoas precisavam
de se preparar
para contar
aos outros
que Jesus
viria novamente para
nos levar
para morar
com Ele.
A oração
ajudou a
uni-los e a
terem um
mesmo
objectivo
– servir a
Deus.
A oração
pode fazer
o mesmo
por ti hoje.
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Se possível, faz uma caminhada de oração
com os teus familiares. Caminhem pela vizinhança e orem pelas pessoas que moram ali.
No culto familiar, cantem: “Pai Nosso” (HA,
n° 609). Depois, orem e agradeçam pela
oportunidade de servir a Deus.

Lê Actos 1:1-11 e comenta com a tua
família. O que é que Jesus desejava que
os discípulos fizessem? Lê o verso 11, de
novo. O que é que ele significa para ti?
Jesus disse aos discípulos que esperassem em Jerusalém. Senta-te, em
silêncio, durante cinco minutos antes
de ires brincar ou almoçar. Como é
ficar à espera? Desenha um círculo.
Escreve as palavras do teu Verso Para
Decorar na beira do círculo. Corta as
palavras separadamente. Mistura-as
e depois procura colocá-las na ordem
correcta. Ora para que Deus te
ajude a ouvir sempre os planos
que Ele tem para ti.

Durante o culto
familiar de hoje, lê e comenta Actos 1:1226. Quem é que estava entre as pessoas que
permaneceram e oraram juntas? Que lhes
aconteceu? Descasca uma laranja e separa-a
por gomos. Segura nos gomos, juntos, como
se formassem ainda uma laranja inteira.
Agora, retira um gomo. A laranja ainda está
inteira? Será que a tua igreja é “inteira” se
todas as pessoas não usarem os seus talentos? Porquê? Pergunta aos teus pais como
é que eles servem na igreja? Conversem
sobre maneiras de servirem na igreja,
juntos ou sozinhos. Ora para que encontres maneiras de usar sabiamente
os teus talentos.

Lê a oração que Jesus ensinou aos
discípulos (vê Mateus 6:9-13)
e comenta com a tua família. O que é que
aprendeste sobre perdoar aos outros?
Achas que precisas de perdoar a alguém
hoje? Sai para o ar livre e procura observar uma árvore. Anota todas as diferentes partes da árvore que consegues
ver. Será que a árvore poderá viver sem
todas essas partes? Como é com a tua
igreja? (A igreja necessita de todas as
pessoas. Trabalhando juntos, nós somos
fortes.) Ora para que as pessoas da tua
igreja trabalhem juntas para servir a
Deus.
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Discípulo
é alguém que segue
os ensinos de outra pessoa,
especialmente os de um
grande professor.

Durante o culto familiar de hoje, lê e
comenta Lucas 11:5-13. Faz uma lista
das coisas boas que Deus te dá e à tua
família. Como podem usar essas coisas
para o serviço de Deus? Pede a duas
pessoas que te contem como a oração tem feito a diferença na sua vida.
Recapitula o teu Verso Para Decorar.
Faz uma oração de agradecimento
porque Deus nos ouve e responde
sempre.

A oração leva à união – trabalhar
juntos. Procura num dicionário
o significado da palavra
“união”. Durante o
culto de hoje,
comenta com os
teus familiares o
que descobriste.
Desenha um símbolo ou logotipo para
“oração”, “serviço”
e “união”. Mostra-o
à tua família. Faz
um serviço secreto
para alguém, hoje.
Ora por essa
pessoa.

Durante o culto de hoje, recapitula e comenta Actos 1 com os teus familiares. Que três
coisas importantes vocês aprenderam com este capítulo? Digam juntos o
Verso Para Decorar.
Será que o verso
é uma destas três
coisas? Cantem juntos: “Bendita Hora de
Oração” (HA, n° 419),
ou outro hino sobre
a oração que tenhas
aprendido na Escola
Sabatina. Depois, pede
a Deus que esteja com a
tua família no Seu dia
especial de Sábado.
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