Tema: Pedras e Perdas
Para essa aula você vai precisar: Mapa-múndi / Figuras para contar a lição / Uma figura da porta de Jerusalém
para montar um painel com sugestões
Texto Bíblico: Atos 7. 54-60
Versículo para memorizar: “Enquanto, apedrejavam Estevão, este orava: “Senhor Jesus, recebe o meu
espírito.” Atos 7. 59
Princípio Bíblico: Caráter.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa quinta parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento.
Que tal fazermos uma brincadeira? Hoje representaremos o que acontece nos tribunais, quando alguém é
acusado de ter cometido algum crime. Para isso, uma criança representará o réu (quem está sendo acusado) e
as demais serão do júri, ou seja, quem determinará o veredito final do réu, dizendo se ele é culpado ou
inocente.
Para iniciar a brincadeira, o advogado de acusação dirá: “Eu acuso ________ (nome da criança). Seu crime é
ter declarado para rodos os seus amigos que ama Jesus e é um discípulo de Cristo”.
Para continuar a brincadeira, as demais crianças iniciam a sua participação. No final, o júri deverá votar
dizendo se a criança deve ser presa ou ficar livre, e o motivo da decisão (Professor, oriente às crianças em
cada parte do processo.)

Mensagem:
Quem estava aqui na semana passada? Vocês lembram que os discípulos de Jesus estavam reunidos
esperando a chegada do Espirito Santo? Então, depois que o Espirito Santo foi enviado os discípulos
começaram a pregar por toda a parte o evangelho de Jesus, e muitas e muitas pessoas foram se convertendo.
Nossa história de hoje é sobre uma dessas pessoas que se converteu, ele era um seguidor de Jesus, o nome
dele é Estevão.
Ele viveu após a vinda do Espirito Santo e no início da igreja cristã. Seus oponentes judeus não conseguiam
impedi-lo de falar ou agir poderosamente guiado por Deus. Por isso decidiram condená-lo, mentindo com
falsas testemunhas.
Vamos ler o que a bíblia nos conta sobre o momento que Estevão havia sido preso, ele mesmo preso estava
pregando sobre Jesus, sua história está lá no livro de Atos 7.54-60.
“Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes. Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos
para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: "Vejo o céu aberto e o Filho do
homem de pé, à direita de Deus".
Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para
fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem
chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito". Então caiu
de joelhos e bradou: "Senhor, não os consideres culpados deste pecado". E, dizendo isso, adormeceu.”
Estevão foi apedrejado e morreu! É impressionante a leitura do relato da morte do primeiro seguidor de Jesus
na história da humanidade. Mesmo diante da morte, ele permaneceu fiel a Jesus. A morte de Estevão ficou
registrada na história. No entanto, talvez o mais impactante para nós seja o que a Bíblia relata acerca do
caráter de Estevão. Podemos observar a vida dele e refletir:
- Se eu tivesse no lugar de Estevão, teria coragem de anunciar que creio em Jesus, mesmo correndo riscos de
perder minha vida? Como posso ser cheio do Espirito Santo a cada novo dia?
Aplicação:
Vamos estender o mapa-múndi e localizar um país chamado Cuba. Esse país está localizado na América
Central. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre Cuba e interceder pelas famílias que moram lá.
1) Há muitas famílias que moram lá e que são perseguidas, assim como Estevão, por serem cristãs;
2) Desde 1959, o governo de Fidel Castro declarou Cuba um país praticante do ateísmo (ou seja, que não
acredita na existência de Deus);
3) Embora 85% da população, seja católica, apenas uma pequena parcela da população vai a igreja com
certa frequência;
4) Os protestantes estão entre os outros 15% da população e é difícil encontrar uma cidade cubana sem
uma igreja protestante.
Existe uma Missão chamada “A fim de Proclamar”, que atua em Cuba encorajando e apoiando os cristãos
perseguidos.

Momento de orar:
Vamos orar por essa Missão e pelo povo Cubano?
Além disso, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor Jesus e pedir que Ele nos ensine a termos o seu
caráter?
Atividades:
1)

Fazer a atividade do dia.

2)
Portas de Jerusalém, Estevão foi apedrejado do lado de fora da porta de Jerusalém, e hoje ainda
muitos cristãos são perseguidos no mundo todo, e alguns continuam perdendo suas vidas por causa de Jesus.
Vamos usar essa imagem para criar um painel com sugestões de como poderemos ajudar esses cristãos que
estão sendo perseguidos (Pedir as sugestões para as crianças e anotar no papel).
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