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Vocês Ouviram?

Actos 2; Actos dos Apóstolos, págs. 35-46.

á alguma vez tiveste que esperar por algo que
realmente desejavas? Pediste aos teus pais e eles
disseram-te que tinhas de esperar. Jesus prometeu
enviar o Espírito Santo aos Seus discípulos, mas
eles tiveram que esperar. Quando o Espírito Santo
veio, não foi da maneira como esperavam.

A

cidade de
Jerusalém
estava superlotada. As ruas
empoeiradas
estavam obstruídas por viajantes barulhentos de todo o
mundo. As pessoas gritavam e
empurravam-se
através da multidão. Jumentos
zurravam. Bebés
choravam.
Milhares de
judeus estavam
em Jerusalém
para a celebração da Festa da
Páscoa.
Os discípulos
e muitos crentes
encontravam-se
reunidos, adorando e orando
a Deus. Mas ninguém do grupo
esperava pelo
emocionante
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acontecimento que estava para ocorrer! Nunca
tinham visto algo semelhante.
De repente, um som estranho veio do céu.
Era como o som de um vento muito forte. Mas
não era vento. Parecia um furacão. Mas não era
furacão. O som entrou e encheu toda a casa.
Foi um ruído tão forte, que as pessoas na rua
olharam assustadas, à volta, para ver o
que estava a acontecer.
Então, o som desapareceu. Os crentes olharam
uns para os outros. Eles viram como que línguas
de fogo. Espalhando-se pela sala, o fogo
tocava cada pessoa. Era
o Espírito
Santo! Os
crentes,
de repente,
ficaram
cheios do
Espírito
Santo!
Encheram-se de novos
pensamentos, não os
seus próprios
– exactamente como os
profetas antigos! Eles mal
podiam crer
no que estava
a acontecer!
Depois, começaram a louvar ao
Senhor bem alto.
A multidão,
do lado de fora da
casa, aumentava.
As pessoas amon-

Mensagem

Deus capacita-nos
para o Seu serviço.

toavam-se, tentando olhar para dentro.
– O que está a acontecer ali? – perguntavam
umas às outras. – Vocês ouviram o que eu ouvi?
Então, a multidão ouviu alguma coisa diferente. Parecia que todos, na casa, estavam a falar ao
mesmo tempo. O que era aquilo?
– Silêncio! Ouçam! – disse um homem da
Síria. – Eu ouço alguém da casa a falar a minha
língua!
– Eu também! – mencionou um
viajante egípcio.
– Alguém
naquela casa
está a falar o
meu idioma!
– Disparate!
– ecoou uma voz
rouca. – Aquelas
pessoas estão
bêbadas!
– Bêbadas!
Bêbadas! Bêbadas!
– troçaram
alguns.
De repente,
outra voz gritou:
– Aqui estão eles!
Pedro e os outros apóstolos saíram da casa.
Pedro começou a falar em voz alta para que
todos o ouvissem.
– Amigos judeus e todos os que moram em
Jerusalém – começou ele. – Ouçam-me e deixem
que eu vos explique o que isto significa.
Estas pessoas não estão bêbadas
como alguns imaginam.
Pedro, então, falou à multidão sobre Jesus.
Disse-lhes que Jesus morrera pelos seus pecados.
Disse-lhes que Ele ressuscitara e estava no Céu.
Disse-lhes também que Deus perdoaria
os seus pecados. Pedro prometeu

Verso para Decorar
“Nos últimos dias, disse
Deus, derramarei o
Meu Espírito sobre
toda a humanidade.”
Actos 2:17, O Livro.

que eles também poderiam
receber de Deus o dom do Espírito Santo.
As pessoas ouviram-n’O silenciosamente.
Muitas delas creram no que ouviram.
Cerca de 3000 pessoas foram acrescentadas
à igreja de Deus naquele dia!
O Espírito Santo também encherá a tua vida.
Ele ajudar-te-á a contares aos outros sobre o amor
de Jesus. Com quem é que vais partilhar
as boas-novas?
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O Espírito Santo foi comparado ao
Lê e comenta Actos 2:1-13 durante o
vento. Se possível, vai até um lugar
culto familiar. O que aprendeste sobre o
onde há bastante vento, e observa
Espírito Santo? Procura num mapa bíblico
as coisas a moverem-se ao vento.
os lugares mencionados nos versos 9-11.
Enquanto caminhas, conversa
Desenha e recorta uma chama de fogo.
com os teus familiares sobre as
Escreve
nela o teu Verso Para Decorar.
histórias bíblicas que tu conheces
Coloca-a onde possas ver facilmente,
que mencionam o Espírito Santo.
todos
os dias. Ensina o verso aos teus
Canta um hino de gratidão. Faz
familiares. Se estiver um dia com bastante
uma oração, agradecendo a Deus
vento,
oferece um papagaio ou um moinho
por enviar o Seu Espírito para
de vento a um amigo, e explica-lhe a comestar com a tua família.
paração do Espírito Santo com o vento.
Faz uma oração de agradecimento pelas
maneiras como o Espírito Santo se manifesta em ti.
Lê e comenta Actos 2:14-22
durante o culto familiar de hoje.
Depois, lê Joel 2:28-32. Em que é que
Durante o culto de hoje, lê e comenta
estes textos são semelhantes? Porque
Actos 2:23-41. Quantas pessoas foram
achas que Pedro usou estas palavras?
baptizadas? Quantas pessoas vão à tua
Prepara uma jarra com sumo para os
igreja? Quantas mais foram baptizadas por
teus familiares. Enquanto serves o
Pedro? Divide o número de pessoas que vai
sumo, fala sobre como Deus derramou
à tua igreja pelo número de pessoas baptizadas. Quantas igrejas como a tua Pedro
o Espírito Santo sobre os discípulos.
e os apóstolos conseguiram formar depois
Dobra um pedaço de papel em forma
do Espírito Santo ter vindo?
de leque e enfeita-o. Será que o vento
Pensa em quatro maneiras diferentes de
produzido pelo leque te faz lembrar o
ilustrar o Espírito Santo, e partilha-as
Espírito Santo? Canta um hino sobre
com os teus familiares.
o Espírito Santo. Depois, faz uma
O Espírito Santo também é chamado “o
oração de agradecimento a Deus pelas
Consolador”. Encontra três maneiras de
muitas bênçãos recebidas.
ajudar alguém hoje. Pede a Deus que te
ajude a fazê-lo.

Lê João 16:13 com a tua família. Pergunta-lhes: Como é que o Espírito Santo nos
vai guiar? Pede que cada pessoa fale sobre uma ocasião em que o Espírito Santo
a tenha ajudado. Durante o culto, acende uma vela e observa a sua chama. Faz
um desenho das chamas a descer sobre os discípulos, no Pentecostes. Pergunta
aos teus familiares: Porque é que actualmente o Espírito Santo não vem às pessoas como chamas de fogo? Pensa no teu pastor. Pede a Deus que o abençoe com
a presença do Espírito Santo.
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Foi dado ao
Espírito Santo um
trabalho especial
e maior para fazer
depois de Jesus
voltar para o Céu.

Lê e comenta com a tua família Actos 2:37-39.
Quantas coisas há na tua casa que produzem
vento (Por exemplo: secador de cabelo.)
Nomeia diferentes grupos étnicos que
vivem na tua cidade. Aprende a dizer
“Deus ama-te” numa língua diferente.
Pede a ajuda de um adulto.
Faz uma oração de agradecimento a Deus
pelo Seu amor nunca ter fim.

Durante o culto familiar, lê e comenta, de novo, Actos 2.
O que é que aprendeste sobre o Espírito Santo?
O que é que o Espírito Santo significa para os teus familiares?
Digam juntos o teu Verso Para Decorar, e cantem: “Brilhando,
Brilhando!” (HA, n° 465). Depois, pede a Deus que esteja
especialmente com a tua família durante o Sábado.

1

3

4

8

6

8

2

5

3

7

9

2

5

E T S P O R A I N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

