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Atos 8:26-40; Isaías 52:7
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: 
Como fazer: Leve o grupo a refletir que ouvimos tantas “vozes” e que muitas vezes esquecemo-nos da voz de
Deus.  Coloque a Bíblia em um lugar em que seja possível encontrá-la, mas não de forma tão fácil; escolha uma
criança para ser vendada e guiada. Peça para que ela se retire do local para combinar com os outros participantes
o local onde colocarão a Bíblia. Escolha uma pessoa para guiar, com a voz, a criança vendada até a Bíblia (fará o
papel  da  voz  de  Deus); Os  demais  participantes,  usando  a  voz,  deverão  dispersar  lá  para  caminhos  que  a
distanciem da Bíblia; faça uma breve reflexão sobre o ocorrido e premie as crianças que alcançaram o objetivo.

LOUVOR: Bíblia, meu livro companheiro (Apec); Pare (Apec); Posso ser um missionariozinho (Apec).

FALANDO A VERDADE: (USE VISUAIS RETIRADOS DA INTERNET) Você já sentiu enganado alguma vez?
Sabe crianças há muitos anos, as pessoas viviam presas no engano da religião. A igreja Católica Romana vendia
indulgência, quer dizer, as pessoas pagavam para ter o perdão dos pecados. A Bíblia era proibida de ser lida pelo
povo, mas Deus levantou um homem, chamado Martinho Lutero, que protestou contra tudo isto, mesmo com o
risco  de  perder  a  sua  própria  vida,  lutou  para  que  a  Bíblia  chegasse  a  cada  um  de  nós  e  para que  todos
pudéssemos conhecer a verdades sobre DEUS, verdades estas que  foram assuntos estudados por nós ao longo de
5  semanas.  Vamos  relembrar:  sola  fide  (somente  a  fé),  sola  scripture  (somente  a  Escritura),  sola  gratia
(somente a graça), solus Christus (somente Cristo), soli Deo gloria (glória somente a Deus). 

Martinho Lutero foi o homem usado por Deus para desmascarar as mentiras usadas por uma religião enganosa.
Você também pode ser usado para ajudar pessoas que vivem no engano longe de DEUS.

Lembro-me de uma lição Bíblica registrada no livro de Atos cap 8, que relata a obediência de um jovem ao  ouvir
a voz de DEUS para realizar uma grande missão: escute com atenção como tudo aconteceu:

Um anjo do Senhor disse a Filipe: — Apronte-se e vá para o Sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade
de Gaza. (Pouca gente passava por aquele caminho.) Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da
Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era um importante funcionário: tesoureiro e adminis-
trador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua
carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: — Chegue perto dessa
carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta
Isaías. Aí perguntou: — O senhor entende o que está lendo? — Como posso entender se ninguém me explica? —
Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escri-
turas Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: “Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto;
era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado, e foram injustos
com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. ” O fun -
cionário perguntou a Filipe: — Por favor, me explique uma coisa! De quem é que o profeta está falando isso? É
dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a
boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o fun-
cionário disse: — Veja! Aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: — Se o senhor crê
de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: — Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.

Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água, e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da
água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua via-
gem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evange-
lho por todas as cidades até chegar a Cesárea.

A Bíblia nos diz “Oh! Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação”  Isaías 52:7.
Que maravilha! Como nosso Deus se agrada de pessoas que falam da sua Palavra com amor.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Você sabia que existem milhões de pessoas que nunca ouviram falar
de Jesus (Conte em breves palavras a História missionaria Envie alguém para me Contar – Apec (encontra
internet) Deus quer usar sua vida para levar a verdade à muitas outras pessoas, assim como fez o Missionário da
história, com Martinho Lutero e Filipe. Quero te desafiar essa semana: conte pelo menos à três colegas sobre o
amor Deus por nós; convide-os para visitar esse grupo, com certeza, estarás agradando nosso DEUS. (ore com
ato profético para que Deus levante missionários.)
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ATIVIDADE: Tire o calçado, faça o contorno se seu pé nesta folha; pinte com capricho (ou pinte o pé
com tinta guache e marque a folha). Ofereça ao SENHOR (em oração) seus passos, para que ande em
terras nunca alcançadas falando do grande amor de Deus.

“Oh! Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação”
Isaías 52:7.


