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“Princípios Fundamentais da Reforma Protestante 2”

Atos 17: 10-11; Mateus 22:29; 2ª Timóteo 3:16

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Faça o que eu faço
Como fazer:  Participantes em círculo. O primeiro inventa uma ação – coça a cabeça, estala os dedos, etc. O segundo
repete a ação do primeiro e acrescenta mais uma – tipo imita um carneiro. O terceiro vai repetir o que o 1º e o 2º fizeram e
acrescentar mais uma e assim por diante. Coitado do último, terá que lembrar tudo e ainda fechar com chave de ouro.
 

LOUVOR: “A Bíblia é a Palavra de Deus, o livro incomparável”; “B-I-B-L-I-A, B-I-B-L-I-A, eu tenho em meu coração...”

FALANDO A VERDADE: [Recursos visuais: imagem de Martinho Lutero; cartaz com o texto bíblico de 2ª
Timóteo 3:16, placas com os princípios da Reforma Protestante em latim e em português: sola fide (somente
a fé), sola scriptura (somente a Escritura), figura do apóstolo Paulo e os crentes de Beréia, figuras de pessoas
ou  crianças  lendo  a  Bíblia.  Vá  mostrando  conforme  for  ensinando]. Nas  semanas  anteriores  começamos  a
aprender sobre o que Martinho Lutero fez ao descobrir que a igreja a qual ele pertencia, a Igreja Católica, estava trazendo
ensinos enganosos a respeito da Palavra de Deus. Vimos que esses ensinos não diziam respeito a nada do que a Bíblia nos
ensina sobre a salvação (cite alguns exemplos, venda de terrenos no céu, pedaços da cruz de Cristo, etc). Aprendemos
também, o primeiro dos cinco pontos principais que Martinho Lutero ensinou trazendo grandes mudanças (reforma) na
igreja(protestante) vocês se lembram? (Apresente a placa sola fide) Isso! Somente a fé em Jesus, somente crer e entregar a
vida ao Senhor Jesus é que nos dá a Salvação. Nenhum outro recurso nos garante a Salvação, só a Fé em Jesus. Hoje
vamos aprender sobre o segundo ponto, vejam esta placa, vamos ler?! Sola scriptura – somente a Escritura. Alguém sabe
o que quer dizer isso? Antes de explicar essa frase vou contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu
com o apóstolo Paulo. Paulo, que antes era chamado de Saulo, teve um encontro com Jesus, depois disso passado algum
tempo ele se tornou um pregador da palavra de Deus, um missionário, e andou muitas cidades ensinando sobre a fé em
Jesus Cristo. Certa vez, ele,  juntamente com seu amigo Silas, foi a uma cidade chamada Beréia. Ao chegarem foram à
sinagoga (igreja daquela época) e ensinava a Palavra de Deus, as Escrituras. As pessoas daquele lugar ouviram com muita
atenção o que Paulo ensinava, mas eles tiveram uma atitude muito interessante: eles conferiam tudo o que Paulo falava na
Bíblia,  nas  escrituras,  para saber  se  ele  não estava trazendo um ensino enganoso e  falso.  Muitas  pessoas  creram na
mensagem de Paulo, mas passado algum tempo os inimigos de Paulo descobriram que ele estava naquela cidade e foram
até lá para o maltratar. Paulo ficou sabendo da vinda deles antes mesmo que chegassem e então foi embora daquele lugar,
deixando seus amigos Silas e Timóteo continuando o seu trabalho.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças, o exemplo daqueles crentes de Beréia serve para nós ainda
hoje, pois há muitos pregadores, professores que querem trazer ensinos enganosos para nos afastar da verdade. Mas nós
devemos sempre ler a Bíblia para não sermos enganados, pois somente na Palavra de Deus é que encontramos a verdade.
Aqueles  crentes  conferiam  tudo  na  Bíblia  para  saber  se  Paulo  estava  ensinando  corretamente,  assim  nós  também
precisamos conferir na Bíblia tudo o que ouvimos sobre Deus. Na época de Martinho Lutero se ensinava que o papa era
infalível, ou seja, nunca errava, não tinha falhas, o que ele falasse era sagrado, não se discutia, mesmo que na Bíblia não
estava escrito, deveria se crer somente no papa. Por isso essa placa “sola scriptura” , quer dizer somente a Escritura. Ou
seja, somente o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, somente a Palavra de Deus, as escrituras, tem autoridade para
ensinar sobre Deus, a Salvação e nosso modo de viver. Somente a Palavra de Deus deve ser digna de aceitação. Assim
crianças, mesmo se o professor, o pastor, ou outra pessoa vier te ensinar algo sobre Deus você precisa conferir na Bíblia, se
o que estão dizendo está escrito nela. Somente o que está escrito na Palavra de Deus é que devemos obedecer  e acreditar.
Sendo assim, o papa não tem a palavra final, nem o bispo, nem o pastor, nem o professor, somente a Bíblia deve ser nosso
único manual de vida e fé. Se não estiver escrito na Bíblia,  rejeite o ensino e conte para seus pais ou líderes. Nossos
pastores e líderes tem sempre ensinado o que está na Bíblia, mas você deve ter o hábito de conferir mesmo assim, em
qualquer igreja ou reunião que você estiver. Agora vamos repetir bem bonito: (pegue a placa) “sola escriputa – somente
as Escrituras, somente a Bíblia” (Faça como um grito de guerra, repetindo umas 5 vezes). Na Palavra de Deus, que é a
verdade, está escrito que somente aqueles que crerem em Jesus serão salvos. Se você ainda não disse para Jesus ser o seu
Salvador, você pode fazer isso agora mesmo, e você receberá o presente de Deus para todas as pessoas que é a Salvação.
Você quer fazer isso agora? Então feche seus olhinhos e vamos orar: “Senhor Jesus, aprendi que somente a Tua palavra é
a verdade e eu acredito. Por isso quero entregar a minha vida a ti para que o Senhor seja o meu Salvador. Perdoa todos
os meus pecados e me ajude a confiar em ti. Obrigado pelo teu amor e por ter morrido naquela cruz por mim. Amém.”
Agora que todos aprenderam que devemos conferir com a Bíblia tudo o que nos ensinarem a respeito de Deus, vamos ler
em 2ª Timóteo capítulo 3 e o versículo 16. Deixe que leiam na Bíblia e depois mostre o cartaz e explique. Tudo o que está
escrito na Bíblia vem de Deus e serve para nos ensinar a viver. 

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva
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ATIVIDADE: A Palavra de Deus nos ensina muitas verdades, e a principal é que Jesus veio, morreu
pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo! Por isso, pinte bem bonito o desenho,
depois recorte e brinque de montá-lo. 


