o
Liçã

4

Um por Todos, Todos por Um
Actos 2:42-47; Actos dos Apóstolos, págs. 70 e 71.

C

ertamente já assististe a um baptismo na tua
igreja ou tu mesmo já podes ser baptizado. A pessoa que viste ser baptizada estava triste ou feliz?
Os primeiros cristãos estavam vibrantes porque
muitas pessoas se uniam à igreja.

O

s discípulos transbordavam de felicidade e
de admiração por tudo o que estava a acontecer.
Consegues imaginar? Três mil novos crentes
tinham-se unido à igreja num só dia!
Muitos desses novos
crentes eram
estrangeiros
em Jerusalém.
Tinham viajado
uma longa distância, partindo
de lugares
diferentes
para celebrar
a Festa da
Páscoa. A
maioria
planeava
regressar a
casa assim
que a festa
terminasse.
Mas depois,
muitos
mudaram
de opinião.
Já não tinham
pressa de voltar para
casa. Eles queriam ficar
em Jerusalém mais algum
tempo, para aprender com os discípulos um
pouco mais sobre Jesus. Podes mesmo dizer que
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eles estavam com fome de aprender
sobre Jesus.
Os crentes de Jerusalém receberam nas suas
casas os novos crentes com muita alegria.
Eles tomavam as refeições juntos.
Juntos oravam e louvavam ao Senhor.
Alguns dos crentes eram ricos, outros eram
pobres. Alguns deles não possuíam nada porque
tinham sido rejeitados pelos seus familiares
quando se tornaram cristãos. Outros tinham
vendido as suas
propriedades
ou os seus
bens para
poderem
ajudar outras
pessoas.
Todos partilhavam o
que tinham.
Para eles, as
coisas deste
mundo
não tinham mais
nenhuma
importância.
Eles criam
que Jesus
tinha ressuscitado.
Criam
que
Ele logo
voltaria e os
levaria para
o lar no Céu.
Estavam cheios de esperança e amor.
Os crentes também estavam cheios do Espírito
Santo. Desejavam partilhar a esperança e o amor

Mensagem

Deus dá-nos dons para que
possamos ajudar outras pessoas.

com todos. O Espírito Santo usava os crentes
para realizar muitos milagres.
Naquele tempo não havia jornais, rádios
ou televisão em Jerusalém. Mas nem por isso
as notícias da igreja primitiva deixaram de se
espalhar. Todos falavam sobre as boas-novas
do evangelho.
– Ouviste sobre o que aconteceu esta
manhã em frente ao templo?
– Lembras-te da minha vizinha? Aquela que
era paralítica desde o nascimento? Bem,
deixa-me contar-te o que lhe aconteceu ontem!
– Sabes o que eu vi?
Os membros da igreja primitiva ensinavam a
Palavra de Deus. Eles partilhavam alegremente
uns com os outros. Costumavam comer juntos e
também partilhavam dos rituais da Santa Ceia.
Cada dia havia um período de oração e louvor.

Verso para Decorar
“Ponham toda a boa
vontade no trabalho,
como se trabalhassem
para o Senhor e não
para os homens.”
Efésios 6:7, BN.

Cada dia novas pessoas ouviam a história
de Jesus. E todos os dias mais pessoas
se uniam à igreja.
Hoje, a igreja de Cristo, a nossa igreja, deve
fazer isso, também. Os crentes devem ensinar a
Palavra de Deus uns aos outros. Amigavelmente,
devemos participar juntos de refeições e partilhar
dos rituais da Santa Ceia. Devemos louvar a Deus
e orar juntos. E o Senhor acrescentará à igreja
aqueles que estão a ser salvos.
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Pessoas vindas de
todo o mundo viajavam até Jerusalém para
celebrar a Festa do
Pentecostes.

Os primeiros cristãos passavam muito tempo juntos a conviver amigavelmente. Se possível, faz planos com a tua família para convidarem uma outra
família para conviverem um pouco num Sábado à
tarde ou mesmo no serão, à hora do culto familiar, onde podes partilhar a tua lição com eles. Os
primeiros cristãos ajudavam-se uns aos outros.
Experimentem ajudar-se uns aos outros na vossa
família, hoje. Agradeçam a Deus pelo privilégio
de podermos ajudar outras pessoas.

Lê e comenta Actos 2:42-47 durante o
culto familiar. Faz uma lista das coisas
que os primeiros cristãos faziam.
Qual destas actividades gostas mais
Lê e comenta I João 3:17 e 18 durante
o culto familiar de hoje. O que é que Deus de fazer? E os teus familiares?
Façam algumas dessas coisas juntos.
pede que façamos? Como podes usar as
tuas mãos para ajudar pessoas hoje?
Desenha um coração grande. Escreve
Partilha a tua experiência durante o culto
nele as palavras do teu Verso Para
de hoje à noite. Pede a Deus que esteja
Decorar, depois recorta-o em vários
com as pessoas que ajudaste hoje. Planeia
pedaços. Procura juntar os pedaços
com a tua família um piquenique ou uma
e repete o Verso Para Decorar.
outra refeição para o próximo Sábado.
Usa-o para ensinares o verso
Pergunta se podes convidar alguém para
aos teus familiares.
estar convosco. Entrevista um adulto da
tua igreja. Pergunta-lhe como é que ele
ajuda na igreja. Quais são os dons
que ele usa?
Durante o culto de hoje, lê e
comenta Actos 2:44 e 45. O que
é que tens feito para partilhar
Durante o culto de hoje, lê e comenta Actos
com mais alguém? O que achas
2:42 e 43 com os teus familiares. Enumera as
que podes fazer para ajudar no
coisas que os primeiros cristãos faziam. Quais
programa de serviço à comunidelas tu consegues fazer? O que fazia as pesdade da tua igreja? Pergunta
soas com “temor” olharem para os discípulos?
aos teus familiares como
Descobre o que significa a palavra “temor”,
poderão ajudar.
depois pensa em algo que te cause “temor”.
Agradece a Deus tudo o que
Faz um desenho sobre isso.
Ele tem dado à tua família.
Ensina a alguém algo novo sobre Jesus, hoje.
Pede-Lhe que te leve a alguém
Descobre quantos membros há na tua igreque precisa exactamente da
ja. Ora por eles e pelo teu pastor.
tua ajuda.
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Durante o culto, lê e comenta Actos
2:42 e 47. Faz mímica de algumas das
diferentes actividades da igreja primitiva. Quantas actividades os teus
familiares conseguiram
adivinhar?
Antes da oração,
recapitulem juntos
o teu Verso Para
Decorar. Pede a
Deus que envie o
Seu Espírito Santo
para estar com a tua
família no Sábado,
e também durante
todos os dias.

Durante o culto de hoje, lê e comenta Actos 2:46 e 47. Segue o exemplo
dos primeiros cristãos e louva a Deus
durante o culto. Permite que alguém
escolha o seu cântico de louvor preferido. Faz alguns “instrumentos” para acompanhar
o cântico. (Por exemplo:
pedrinhas ou grãos num
recipiente de plástico ou
lata.) Agradece a Deus
pelo presente da música.
Faz hoje algo de bom a
alguém da tua família.
Faz disso um segredo
teu e de Deus.

2.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
5.

4.

RESPOSTAS:
1. Jerusalém
2. Refeição
3. Espírito Santo
4. Palavra de Deus
5. Festa

3.
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