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Sete Ajudantes Especiais

Actos 6:1-7; Actos dos Apóstolos, págs. 87-96.

O

que achas se chegasses a casa hoje, e não
tivesses nenhum alimento para comer? Como te
sentirias se visses o teu alimento ser dado a outra
pessoa? Isto aconteceu algumas vezes na igreja
primitiva. Algumas pessoas não tinham alimento,
enquanto outras tinham abundância para comer.

A

jovem igreja continuava a crescer cada vez
mais. Os apóstolos tinham muito trabalho! Durante todo o dia, todos
os dias, eles ensinavam a Palavra
de Deus às pessoas que estavam
sedentas por ouvi-la. Mas certo
dia, surgiu um problema sério.
Os crentes que falavam grego começaram
a queixar-se. Eles
achavam que os
crentes que falavam hebraico
não estavam a
partilhar o alimento diário
de maneira
justa. Eles
achavam
que as viúvas gregas
não recebiam
a parte que
lhes correspondia. Este
era um problema
de discriminação.
Discriminação é quando tratamos mal outras
pessoas por elas, de algum
modo, serem diferentes de nós.
A sua aparência pode ser diferente, ou
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podem falar uma outra língua. Elas podem
vestir-se de modo diferente de nós, ou comer
alimentos diferentes. Os hebreus agiam de modo
discriminatório para com os crentes gregos.
Os apóstolos sabiam que não poderiam controlar cada problema da nova igreja. Eles eram
suficientemente sábios para saber que não deviam
nem mesmo tentar fazê-lo. Assim, reuniram as
pessoas para conversar sobre o problema.
– O nosso trabalho é orar e ensinar a Palavra
de Deus – disseram eles. – Procurem entre vocês
sete homens. Escolham homens cheios do Espírito
Santo e de sabedoria. Nós vamos encarregá-los
deste problema.
As pessoas concordaram:
– É uma boa ideia!
Assim, foram escolhidos sete homens
bons: Estêvão,
Filipe, Prócoro,
Nicanor, Timom,
Pármenas e
Nicolau que
se tornaram
os primeiros
diáconos.
Os apóstolos oraram
e impuseram
as mãos sobre
eles, separando-os para
aquele serviço
especial. Então,
os apóstolos
ficaram livres
para continuarem
o trabalho que Deus
lhes dera a fazer.
Deus dá a cada um dos Seus filhos

Mensagem

Quando organizamos os nossos
dons, servimos melhor a Deus.

um dom especial para ser usado no Seu serviço.
Alguns têm o dom de ensinar a Palavra de Deus.
São os professores. Nós gostamos de aprender
com eles. Alguns têm o dom de cuidar de outras
pessoas. São os que estão sempre alegres enquanto ajudam os outros. Gostam de ajudar a lavar
a louça depois das refeições servidas na igreja.
Gostam de ajudar os vizinhos com problemas
com o carro. Dão alimento e roupa às pessoas
necessitadas...
Outro dom especial de Deus é procurar fazer
as coisas da melhor maneira possível. Conheces
alguém que tem o dom da organização? Mais
um dom especial de Deus é a capacidade de
compreender e ajudar as pessoas que se encontram em dificuldades. Todos nós podemos
mostrar aos outros o amor
de Jesus e amá-los
do mesmo modo
como Ele o faz.
Os apóstolos continuaram a
fazer o seu
trabalho
especial
de ensinar
a Palavra
de Deus.
E a jovem
igreja crescia cada
vez mais.
Quando
os crentes
actualmente usam os
seus dons
para servir
a Deus, a

Verso para Decorar

“Ora, os dons são
diversos, mas o Espírito
é o mesmo. E há diversidade nas realizações,
mas o mesmo Deus é
quem opera tudo em
todos.”
I Coríntios 12:4 e 5.

igreja continua a crescer! Cada crente, incluindo tu e eu, tem um dom especial e um trabalho
especial a fazer para o Senhor.
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Se possível, faz uma caminhada com
os teus familiares. Procura evidências
de que Deus é um Deus de ordem.
Fala sobre o que isto significa.
Observa as variedades de plantas.
Pensa em como as sementes produzem
sempre a mesma espécie de plantas.
Que outra evidência da organização
de Deus tu podes observar? Faz uma
oração de agradecimento a Deus por
Ele ser um “Deus de ordem”.

Lê e comenta I Timóteo 3:8-11 com a
tua família. Faz uma lista das coisas
que Paulo disse que um diácono deve
ser. Cria um “logo” para os diáconos
da tua igreja. O “logo” deve representar o trabalho que eles fazem
Agradece a Deus pelo trabalho
feito pelos diáconos da tua igreja.

Durante o culto, lê e comenta
I Coríntios 12:12-30. Como é que
Paulo descreve o valor dos diferentes dons? Experimenta em dois
minutos fazer alguma coisa com uma
das mãos atrás das costas. Depois,
durante dois minutos procura movimentar-te segurando uma das pernas. Usas todas as capacidades
que Deus te dá? O que acontece
na igreja se as pessoas não usam
os seus dons? Ora para que Deus
ajude a tua família a usar os seus
dons no Seu serviço.
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Com a tua família, lê e comenta Actos
6:1-7. Quais são os nomes dos sete diáconos? Quem são os diáconos da tua igreja?
Recorta quadradinhos de papel de embrulho. Escreve em cada um deles uma palavra
do teu Verso Para Decorar. Mistura os
papéis. Depois, experimenta organizá-los
na ordem correcta. Usa os papéis para
ensinar o verso aos teus familiares.
Faz uma oração de agradecimento
pelos diáconos da tua igreja.

Durante o culto de hoje, lê e comenta
I Coríntios 12:4-11. Faz um gráfico que
mostre os diferentes dons do Espírito.
Faz uma lista dos dons num dos lados
do gráfico. Menciona cada pessoa e o
dom que achas que ela tem. Comenta
como cada um pode usar melhor o seu
dom. Pede a Deus que te dê oportunidades para usar os teus dons hoje.

Algo maravilhoso aconteceu a um
dos diáconos. Com a família, lê
sobre isto em Actos 8:26-40.
Procura uma forma de usar os
teus dons para ajudar alguém hoje.
Prepara uma caixa de presentes.
Embrulha-a com um papel bonito.
Coloca dentro um compromisso de
algum serviço que podes fazer.
Dá a caixa a alguém da tua família. Pede que Deus ajude a tua
família a usar os seus dons
para Ele.

Os discípulos fizeram
uma cerimónia para consagrar os novos diáconos
mostrando que eles tinham
sido escolhidos para fazer
um trabalho especial para
Deus e para a igreja.

Durante o culto de hoje, lê, de
novo, Actos 6:1-7. Encena, com
a ajuda dos teus familiares, a
história.
Digam juntos o teu Verso Para
Decorar. Depois, pede a Deus
que vos ajude a usar os dons
que Ele vos deu.
Ajuda a tua família a preparar-se para o Sábado.
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