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Novo Nome – Novo Amigo

Actos 11:19-26; Actos dos Apóstolos, págs. 128, 129, 155-165.

A

lgumas pessoas recebem alcunhas.
Talvez tu tenhas uma. Costumamos receber
alcunhas por algo que fazemos ou dizemos.
Os crentes primitivos passaram a ser conhecidos
por outro nome. Queres saber como foi?

E

ra cada vez mais perigoso ser um
crente em Jesus e permanecer em
Jerusalém. Saulo e os outros líderes
judeus tinham colocado pessoas
na prisão. Muitas delas foram
açoitadas e até mesmo mortas.
Assim, os novos crentes começaram a fugir de Jerusalém.
Muitos mudaram-se para aldeias,
vilas e outras cidades. Eles sentiam-se tão felizes por terem conhecido
Jesus, que não conseguiam parar de
contar aos outros sobre a sua nova fé.
As novas sobre a vida, a morte e a
ressurreição de Jesus começaram a
espalhar-se por todos os lugares.
Não era nada disto que os sacerdotes
e mestres tinham em mente.
Eles não queriam que as pessoas
falassem aos outros sobre Jesus.
Alguns dos novos crentes mudaram-se para Antioquia. Um grande
número de judeus vivia ali. Antioquia
era uma cidade importante, muito
bonita e famosa. Mas era também
uma cidade muito corrupta, dedicada
aos deuses pagãos gregos.
Até essa época, a maioria
dos crentes eram judeus. Eles
partilhavam as boas-novas sobre
Jesus com os seus amigos e vizi-

36

nhos judeus. Mas quando os crentes se mudaram
para Antioquia, começaram a falar sobre Jesus aos
seus novos vizinhos. Falavam a todos: Aos judeus
que moravam ali e aos gentios – aqueles que não
eram judeus. Falar aos gentios era algo novo,
algo diferente. O Senhor abençoou os crentes
enquanto partilhavam as boas-novas. E um grande
número de pessoas se uniu à
igreja primitiva.
As novas sobre
os gentios convertidos espalharam-se, chegando até aos
apóstolos e aos
outros crentes

Mensagem

A graça de Deus inclui
todas as pessoas.

em Jerusalém que ficaram preocupados, pois não
estavam certos de que Deus desejava que todos
ouvissem as boas-novas. Afinal de contas, os
judeus eram o povo escolhido por Deus.
De maneira que os crentes de Jerusalém pediram
a ajuda de Barnabé. Barnabé era um homem
bom, de muita fé, e cheio do Espírito Santo. Foi-lhe pedido que fosse a Antioquia e descobrisse
o que estava a acontecer ali.
Quando Barnabé chegou a Antioquia,
ele viu que os crentes
dali eram verdadeiramente abençoados pelo
Senhor. Eles tinham
compreendido a graça
de Deus. Criam que
Deus amava todas as
pessoas e desejava que
elas se amassem umas
às outras. Isto deixou
Barnabé muito feliz. Ele
encorajou os crentes a
apegarem-se ao Senhor
e a alegrarem-se n’Ele.
Barnabé pregou aos gentios e muitos mais decidiram seguir Jesus.
Barnabé logo percebeu que precisava
de ajuda. Havia muita
gente a quem falar.
Muitos precisavam de
ouvir falar sobre Jesus!
Quem poderia ajudá-lo? Ele pensou em Saulo.
Lembrou-se da transformação de Saulo depois do
seu encontro com Jesus na estrada para Damasco.
Até o seu nome fora mudado – agora ele era
conhecido como Paulo. Assim, Barnabé começou
a procurá-lo. Viajou para a cidade de Tarso, onde

Verso Para Decorar:
“Para Deus,
todos
são iguais.”
Actos 10:34, BN.

Paulo tinha nascido. Ali, ele
encontrou Paulo a ensinar
sobre Jesus. Depressa
contou a Paulo sobre o
grande trabalho a ser
feito em Antioquia.
Assim, Paulo e Barnabé
viajaram para Antioquia.
Ali, começaram a trabalhar
juntos para espalhar as
boas-novas. Durante um
ano inteiro, partilharam as
boas-novas sobre Jesus. E
muitos, tanto judeus como
gentios, creram em Jesus.
Por os crentes terem
falado tanto sobre Jesus,
eles receberam o nome
de “cristãos”. Logo, o
nome cristão se espalhou
por todo o mundo romano.
Mas foi na cidade pagã de
Antioquia que o nome cristão foi usado pela primeira vez. E foi naquela
cidade que Saulo, agora chamado Paulo, iniciou
a sua obra entre os gentios. Deus chamou-o para
fazer um trabalho especial. Que tipo de trabalho
Deus te chamou para fazer?

37

Dá um passeio com a tua família.
Enquanto caminham, pensem em diferentes nomes de grupos de pessoas – bons
ou maus. De onde vieram estes nomes?
Será que são “boas alcunhas”?
Pede aos teus familiares que pensem
num nome pelo qual gostariam de ser
chamados.
Faz uma oração de agradecimento pelo
facto de sermos chamados cristãos
porque cremos em Jesus Cristo.

Lê e comenta Actos 8:1-3 durante o
culto familiar. O que diz o texto sobre
Saulo antes do seu encontro com
Jesus? Cria um “logo” que fale sobre
o que significa ser cristão. Partilha-o
com alguém hoje. Diz-lhe o que significa a palavra cristão. Sim, cristão
significa ser um seguidor de Cristo.
Sabes o que significa o teu nome?
Agradece a Deus por ter enviado
Jesus para morrer pelos teus pecados. E também porque homens como
Paulo e Barnabé partilharam as boas-novas com outras pessoas.

Lê e comenta Actos 11:25 e 26 durante
o culto familiar. Onde é que Saulo estava
quando Barnabé o encontrou? Localiza num
mapa bíblico. Para onde é que eles foram
quando deixaram aquele lugar?
Pesquisa sobre os deuses gregos adorados
em Antioquia. Será que foi fácil para Paulo
e Barnabé pregarem a Palavra de Deus?
Porquê? Encoraja o teu pastor, hoje.
Envia-lhe um cartão de agradecimento
por tudo o que ele faz.
Pede a Deus que te ajude a partilhar
o Seu amor com outros.
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Lê e comenta Actos 11:19-26, com os
teus familiares. Quem foram os primeiros cristãos? Pergunta a três pessoas o que a palavra cristão significa
para elas. Procura a palavra cristão
num dicionário. Conta aos teus familiares sobre o significado da palavra.
Desenha um globo ou o mapa do teu
país. Escreve nele o teu Verso Para
Decorar. Pendura-o onde possas vê-lo
durante a semana. Usa-o para ensinar
o verso à tua família. Pede a Deus que
te ajude a ser um bom cristão.

Lê Actos 11:19, com os teus familiares.
Observa num mapa bíblico. Para onde
foram os cristãos? Localiza no mapa.
Como é que eles chegaram ali? Como é
que nós viajamos actualmente? Faz um
desenho que ilustre ambos os modos de
viajar. No mapa, mede a distância de
Jerusalém até aos lugares mencionados
em Actos 11:19. Pede a Deus que proteja as pessoas que estão a espalhar
as boas-novas em lugares difíceis.

Lê I João 3:1 com os teus familiares. O que são boas-novas? Faz
um jornal de “Boas-Novas”. Inclui
ilustrações das tuas histórias
bíblicas favoritas. Partilha o
jornal com um amigo e
conta-lhe as histórias.
Convida um amigo ou uma
amiga para ir contigo à Escola
Sabatina, no próximo Sábado.
Ora por ele ou por ela.

Lê e comenta Actos 11:19-26
durante o culto de hoje. Quanto
tempo Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia? O que é que
eles fizeram ali? Com quem é que
gostas de passar o tempo? Faz
um desenho sobre isso. Conta
aos teus familiares a razão por
que gostas de estar com essa
pessoa. Digam juntos o teu
Verso Para Decorar. Depois,
ora por todos os que estão a
espalhar as boas-novas sobre
Jesus. Pede a Deus que ajude
a tua família a partilhar as
boas-novas, também.

Cristo é a
palavra grega para
Messias. Cristão
significa alguém
que segue Cristo.
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