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Espalhando a Palavra

Actos 13:1-12; Actos dos Apóstolos, págs. 166-169.

á alguma vez fizeste uma viagem longa?
Como foi que viajaste? Paulo e Barnabé foram
enviados a uma viagem especial, para falar aos
outros sobre a graça de Deus. Mas ninguém
ficou feliz com a pregação deles. Lê a história
para descobrires o que aconteceu.

P

aulo e Barnabé trabalharam juntos em
Antioquia durante um ano. Eles passaram todo
o tempo a ensinar, a pregar e a ajudar as pessoas.
A igreja em Antioquia crescia cada vez mais.
Certo dia, alguns dos membros da igreja
estavam a jejuar e a orar, pedindo que Deus
os orientasse e que lhes
dissesse o que
desejava que
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eles fizessem. Enquanto oravam, o Espírito Santo
disse-lhes:
– Eu chamei Paulo e Barnabé para um trabalho
especial. Imponham as mãos sobre eles. Depois,
orem por eles e enviem-nos a outros lugares
para contarem as boas-novas sobre Jesus.
Todos ficaram tristes quando souberam que
Paulo e Barnabé estavam a ir-se embora. Contudo,
desejavam que outras pessoas também pudessem ouvir falar sobre Jesus. Assim, os crentes de
Antioquia jejuaram e oraram. Depois, fizeram
uma reunião especial de oração. Os pastores
da igreja impuseram as mãos sobre Paulo e
Barnabé e oraram por eles. Depois, eles
foram fazer o seu trabalho.
Paulo e Barnabé levaram um rapaz, João
Marcos, com eles. O jovem aprenderia com eles e ajudá-los-ia no
seu trabalho. Os três apanharam um navio em Selêucia
e viajaram para Chipre.
Chegando a Salamina,
atravessaram a ilha
parando em todas as
sinagogas judaicas,
ensinando a todos os
que quisessem ouvir.
A seguir, eles
foram para Pafos, do
outro lado da ilha. Ali,
encontraram um mágico judeu e falso profeta
chamado Barjesus ou
Elimas. Ele era um homem
importante e um dos assistentes do procônsul romano.
Chipre não era uma ilha muito

Mensagem

Deus envia-nos como
mensageiros da Sua graça.

grande, e a notícia da presença de estranhos
espalhou-se rapidamente. Assim que o procônsul
ouviu falar de Paulo e dos seus companheiros,
ficou curioso para ouvir a Palavra de Deus.
Elimas não ficou nada satisfeito com aquilo.
Tinha medo de perder a sua influência junto
do procônsul. Assim, procurou influenciar
o procônsul contra Paulo e os seus amigos.
O Espírito Santo, porém, mostrou a Paulo
o que estava a acontecer. De repente, Paulo voltou-se, olhou directamente para Elimas, e disse:
– Filho do Diabo, cheio de toda a espécie de
fingimentos e maldade, inimigo de tudo o que
é bom, quando deixarás de te opor ao Senhor?
Agora a mão de Deus veio sobre ti para te
castigar, e ficarás cego durante
algum tempo.
Imediatamente, desceu sobre
Elimas uma névoa de escuridão.
Estava cego. Começou a
andar às apalpadelas,
pedindo que alguém
lhe pegasse na mão
e o conduzisse.
O procônsul
ficou muito impressionado com o que
viu. Um momento
antes, Elimas conseguia ver, no momento seguinte estava
cego. Este facto convenceu o procônsul
de que Paulo ensinava a verdade. Ele
ouviu, compreendeu
e passou a acreditar
em Deus.

Verso Para Decorar:
“Disse-lhes o Espírito
Santo: ‘Separem
Barnabé e Saulo para
uma missão especial
que tenho para eles’.”
Actos 13:2,
O Livro.
Paulo, Barnabé e João Marcos viajaram para
muitos outros lugares. Por onde quer que fossem,
falavam às pessoas sobre as boas-novas: A graça
de Deus não custa nada e está à disposição de
todos. Podemos ser como Paulo e os seus amigos:
Falar a todos com quem nos encontramos sobre
o maravilhoso amor e a graça de Deus.
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Paulo e Barnabé viajaram de
navio para Chipre. Se possível,
vai até um lugar onde haja
barcos. Pede aos teus
familiares que citem histórias
bíblicas onde se mencionam
barcos ou navios. Pede a
protecção de Deus para as
pessoas que viajam.

Durante o culto de hoje, lê e comenta Actos
13:1-12. Nesta história, qual é a lição para a
tua família? Procura uma gravura de um barco
à vela dos tempos bíblicos. Compara-o com os
navios modernos. Recorta em papel a forma
de um barco e escreve na vela o teu Verso
Para Decorar. Usa-o para ensinares o verso
para os teus familiares.
Pede a Deus que te ajude a ser Seu mensageiro.

Com a tua família, lê Jeremias 29:11.
Qual era o plano de Deus para Paulo e
Barnabé? Será que Ele tem um plano
para ti? Localiza num mapa bíblico a
primeira parte da viagem de Paulo e
Barnabé. Quantos quilómetros é que
eles viajaram? Num mapa moderno,
mede essa mesma distância da tua
cidade a outra cidade.
Pede a Deus que te ajude a compreender o Seu plano para a tua
vida.

Durante o culto, lê I João 4:9 aos teus
familiares. Como é que Deus te tem mostrado o Seu amor? Encontra um modo de
mostrar a alguém da tua família quanto
o amas. Recorta um coração de papel.
Pede aos teus familiares que pensem em
coisas que os façam lembrar a graça de
Deus. Escreve-as no coração e coloca-o
onde todos possam vê-lo. Cantem alguns
cânticos de louvor, depois agradeçam a
Deus pelos dons da Sua graça.
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Durante o culto de hoje, lê e comenta
Colossenses 1:12-14. Do que é que a
graça de Deus nos liberta? Pede a
duas pessoas que te falem sobre o
que a graça de Deus significa para
elas. Durante o culto familiar, cantem “Sim, Cristo me Ama” (HA, n°
457). Depois, agradece a Deus pelo
Seu amor.
A palavra Chipre
significa cobre, por
causa de uma mina de
cobre que ali existia.

Com os teus familiares, lê a história de
Paulo e Barnabé. Quem viajou com eles?
Porquê? Que mensagem é que eles partilharam com as pessoas? Lê Jeremias
33:3. Como é que Deus cumpre esta
promessa? Será que Ele usa qualquer
uma das maneiras que costumamos
usar? Comenta com a tua família sobre
isso. De que maneiras diferentes
podemos enviar uma mensagem a um(a)
amigo(a) que mora na cidade? Envia
para ele/ela uma mensagem hoje. Diz-lhe que Deus o(a) ama sempre. Pede
a Deus que abençoe o(a) seu/sua
amigo(a).

Durante o culto de hoje, lê e comenta Actos 13:1-12. Encena a história
de Elimas. Que personagem queres
representar? Procura a palavra procônsul num dicionário. Pergunta aos
teus familiares: Que espécie de pessoa seria um procônsul? Antes da
oração, digam juntos o teu Verso
Para Decorar. Agradeçam a Deus
pelo dia especial passado com Ele.
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