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Apresentação do material:
O propósito deste material é dar às crianças o desejo de se tornarem discípulos
de Jesus, para que elas saibam que, mesmo em tenra idade, Deus deseja usálas com poder, para transformar os seus defeitos de caráter e espera vê-las a
trabalhar na igreja.
O programa foi organizado de modo a dar à criança a oportunidade de responder
num caderno, de ter momentos de reflexão e de tomar a decisão todos os dias
de ser um fiel seguidor de Jesus.
São as crianças que apresentarão o assunto enquanto as outras partes podem
ser dirigidas pelos adultos.
Em relação à decoração, sugerimos uma tela ou cortina, e o nome de cada
discípulo será acrescentado, à medida que o personagem é apresentado. Além
disso, na parte inferior podemos colocar, a cada noite, o nome da atividade a
produzir.
Vamos orar a Deus para que este material possa ser apresentado em todas as
igrejas e que seja uma grande bênção para as crianças!

OBJETIVO: Encoraje todas as crianças, independentemente da idade, a pensar
que elas também podem ser transformadas, pelo Espírito de Cristo, em
discípulos prontos para serem usados pelo Mestre.
Sugestão de programa:
1. Saudações - 1 minuto - Expresso com animação e dinamismo;
2. Cânticos - 8 minutos - músicas dinâmicas que inspiram;
3. Oração inicial -1 minuto - Pode ser feita por uma criança.
4.Tema - 17 minutos – apresentado, de preferência, por uma criança.
5. Caderno de atividades - 10 minutos – Ajudar todas as crianças a responder.
Ajude aqueles que têm dificuldades.
6. Momentos de Reflexão - 4 minutos - Durante esses minutos, as crianças
escrevem individualmente os compromissos tomados. Ajude aqueles que têm
dificuldade em entender ou escrever.
7. Cântico final - 4 minutos – cântico tema de preferência
8. Grupo de oração - 3 minutos - Encoraje todas as crianças a participar, mesmo
que seja uma frase curta.
TOTAL 50 minutos
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Organizar uma equipa com os Ministérios da Criança e monitores da Escola
Sabatina Infantil que preparará duas salas para crianças menores e maiores. Em
conjunto produzem o material necessário e dividem responsabilidades. Ter em
atenção que para que a Criança apresente o tema é necessário treiná-la para
que se sinta à vontade. Sejam dinâmicos e criativos, fazendo dos momentos
interactivos da música, grupos de oração, cartões de compromisso e caderno de
atividades, verdadeiros momentos de partilha num ambiente seguro e familiar.
Façam dos momentos de preparação, verdadeiros espaços de comunhão com
Deus, onde buscam, pela oração, a direção e o poder que vem do céu para ver
Deus a transformar as nossas crianças em verdadeiros discípulos.

Materiais necessários para as atividades:
Domingo: moeda, lápis, bolsa pequena para dinheiro;
Segunda-feira: pedras grandes, marcadores permanentes;
Terça-feira: Cartões e lápis de cor, canetas ou lápis;
Quarta-feira: Cartões coloridos, canetas ou lápis;
Quinta: Cartões, canetas ou lápis;
Sexta-feira: Cartões em forma de coração, canetas ou lápis.
Material necessário para caderno de atividade:
Marcadores, lápis, cola em stick.
Façam um pequeno caderno com atividades relacionadas com os
discípulos e os cartões de compromisso.
Incentivar a:
- Pontualidade
- Participação
- Reverência
Incentive as crianças a trazerem a Bíblia.
Cântico tema sobre os 12 discípulos.

Tema domingo, 20 de maio
INTRODUÇÃO (por um adulto). Olá a todos os nossos amigos! Bem-vindos a
esta semana especial organizada para as crianças. Quando vos convidámos
para esta semana de evangelização, foi com a intenção de seguir a Jesus e ser
seus discípulos. Assim, durante esta semana, aprenderemos acerca dos 12
discípulos que seguiram Jesus quando Ele esteve na terra. São as crianças que
apresentarão os temas. Além disso, teremos atividades e momentos de reflexão,
porque no final de cada noite, teremos a oportunidade de fazer compromissos.
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Antes de começar com o nosso primeiro personagem, é importante que
saibamos o que significa a palavra "discípulo": É a pessoa que segue o exemplo
do professor, naquilo que aprende e pratica.
Texto para memorizar: «Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a
vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto...» (João 15:16)
TIAGO - Havia muitos homens na Bíblia que se chamavam Tiago: Tiago, filho
de Zebedeu, Tiago filho de Maria e José (meio-irmão de Jesus), Tiago que
escreveu a carta que leva o seu nome. Este Tiago era filho de Alfeu e é
conhecido em Marcos 15:40 com o nome de Tiago, o menor. Provavelmente por
ter sido pequeno ou mais jovem do que os outros, mas esse nome deve-se,
sobretudo, à sua influência. É possível que os outros três tenham sido mais
influentes e que ele fosse pequeno, jovem e calmo. Talvez Tiago tenha sido
como muitos cristãos de hoje, cujo trabalho permanece despercebido. Mesmo
assim, Jesus o chamou para se tornar seu discípulo; e isso diz-nos que, embora
muitas pessoas não reconheçam o nosso trabalho e não nos valorizem, para
Deus, ele tem grande valor. A Eternidade revelará os nomes e os testemunhos
daqueles, como Tiago o menor, que o mundo mal se lembra ou que não sabemos
nada sobre eles.
ANDRÉ - sabias que André foi o primeiro discípulo que Jesus chamou ? Ele era
muito próximo de Cristo e quando alguém queria conhecer pessoalmente o
Mestre, era André quem os conduzia a Ele. Foi André quem apresentou a Jesus
Pedro, seu irmão mais velho e de forte personalidade. Ele era o menos
conhecido dos quatro discípulos mais próximos de Jesus. André permaneceu
por muito tempo inativo; ele esperava primeiro para levar outros a Cristo. Como
Pedro e André eram pescadores, provavelmente conheciam muito bem a vida
de Tiago e João. Eles tinham muito em comum, incluindo os aspectos espirituais
da vida de ambos. Todos tinham sido discípulos de João Batista. Todos os quatro
tinham traços positivos, mas as falhas eram muito evidentes. André era o menos
notado. Ele viveu na sombra do irmão, cuja personalidade sobressaia. Em muitos
versos, ele é mencionado como o irmão de Pedro, como se isso fosse
importante. Mesmo assim, nada mostra que ele sentiu ressentimento em relação
ao irmão. Não era necessário que ele chamasse à atenção. Usava os dons para
encorajar outros a virem ao conhecimento da palavra de Deus, isso agradavalhe e ele trabalhava bem com aqueles que faziam o mesmo. Nesse círculo
íntimo, André parecia ser naturalmente o menos combativo e o mais ponderado;
mas não confundam esse traço com fraqueza. O nome André significa virilidade
e era isso que ele realmente era. Ele era um pescador, o que exigia grande força
física. Ele era pensativo, corajoso e determinado. André e João participaram do
batismo de Jesus e ouviram as palavras de João Batista: "Eis o Cordeiro de
Deus" (João 1: 31-36). Imediatamente, eles desistiram de tudo para seguir a
Jesus. A partir desse momento, André e João começaram a ouvir atentamente
os ensinos de Jesus. Imediatamente depois, André levou Pedro a Jesus. André
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tinha uma incrível capacidade de notar o valor de pequenos aspectos da vida,
tais como:
. As pessoas - Ele apreciou o valor de um simples sorriso. Os dois irmãos, André
e Pedro, eram evangelistas, mas o estilo deles era muito diferente. Pedro pregou
no dia de Pentecostes e três mil pessoas foram convertidas. Por outro lado,
parece que André nunca pregou para uma multidão, mas é importante mencionar
que foi André quem trouxe Pedro ao Senhor. Portanto, o fruto do ministério de
Pedro também foi o do ministério de André.
. Pequenos dons- Enquanto os outros discípulos estavam convencidos de que
a melhor maneira de satisfazer a fome da multidão era mandá-los comprar
comida, foi André quem disse: "Tem um menino que tem cinco pães de cevada
e dois peixes "(João 6: 9). Ele associava a ideia de que Jesus era uma fonte de
suprimento à sua disposição. Foi com esta pequena refeição que Jesus
alimentou a multidão e houve até algumas sobras. André sabia que nenhum
presente é muito pequeno nas mãos de Jesus.
. Serviço discreto: Ao contrário de seu irmão e seus amigos, André estava mais
interessado em trazer almas para Jesus do que receber reconhecimento. Por
detrás das luzes, ele não teve nenhum problema em trabalhar. O legado de
André é o exemplo que ele deu, onde ele nos mostra que em um ministério
efetivo, muitas vezes são os pequenos aspectos do trabalho que contam: as
pessoas, a importância dos dons e um serviço discreto. Deus se alegra em usar
esses fiéis.

Atividades:
Nesta bolsa, tenho muitas moedas. Pegue em todas as moedas que quiser.
Coloque em cada uma, a habilidade que Deus lhe deu e, se desejar, escreva
onde deseja dedicar essa habilidade ao serviço do Senhor. Se achas que não
tens aptidão, escreva aquela que gostarias de ter para servir a Deus.
Tema de segunda-feira, 21 de maio
Texto para memorizar: «Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
(…)» (Marc 8.34)
TIAGO - Boa noite, vou contar-vos o que aprendi com Tiago. Ele e João, seu
irmão, foram nomeados filho de Boanerges, que significa filho do trovão, tal era
o apelido que Jesus lhes deu. Tiago, o mais velho, era zeloso, apaixonado,
fervoroso e barulhento. Ele também era ambicioso e agressivo. Veremos como
estes traços podem ser dirigidos em direção errada em Lucas 9.51-56 ou quando
Tiago quis enviar fogo do céu e em Mateus 9.24
Tiago e João convenceram a mãe a pedir a Jesus um lugar de destaque no reino
de Deus. Jesus respondeu-lhes "(...), mas quanto ao sentar-se à minha direita e
à minha esquerda, não depende de mim e será dado apenas àqueles a quem
meu Pai o reservou. (Mateus 20.23) Vemos na experiência de Tiago que queria
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uma coroa de glória, mas Jesus deu-lhe uma taça de sofrimento. Ele queria
poder, mas Jesus deu-lhe uma posição de servo. Ele queria uma posição mais
alta, mas Jesus deu-lhe um túmulo de mártir. Ele queria governar, mas Jesus
deu-lhe uma espada, não para usá-la, mas para ser o instrumento de sua própria
morte. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer pela fé. Tiago encontrou Jesus e,
pela graça de Deus, foi transformado num notável apóstolo, um verdadeiro
homem de Deus.
Hoje temos a oportunidade de refletir sobre o que queremos e como isso pode
nos ajudar a sermos bons discípulos de Jesus.
Hoje, também encontramos pessoas como Tiago na igreja. Há pessoas com
caráter difícil. Talvez você pense que tem um caráter difícil, que é invejoso,
lutador, ciumento..., mas Jesus quer colocá-lo a seu serviço. Ele vê em si o que
tu podes conseguir se permitir que ele te transforme. Gostarias de pedir a Jesus
para mudar-te como ele fez a Tiago?
Hoje, vamos pensar sobre esta questão: pensa no que mais gostarias de ter na
vida. Achas que conseguires o que queres é melhor do que servir a Jesus?
Gostarias de mudar alguma coisa que te impede de servir melhor a Deus?
PEDRO- Boa noite, vou falar-vos um pouco sobre a vida interessante de Simão,
que Jesus chamou de Pedro. Fiz algumas pesquisas e entrevistas para conhecer
um pouco melhor esse personagem. Como sabemos, o nome Pedro significa
rocha e, de certo modo, era isso que Jesus precisava de lhe mostrar. Isso levoume a acreditar que todos nascemos com características muito específicas e que,
se as desenvolvermos deixando-nos guiar por Jesus, podem ser uma grande
bênção; ou ao contrário, elas podem criar-nos muitos problemas. Eu aprendi,
pesquisando sobre a vida de Pedro, que para me tornar um mensageiro de Deus,
eu deveria ter certos traços de caráter como Pedro, por exemplo:
. Curiosidade - A curiosidade é uma qualidade importante porque nos permite
aumentar o conhecimento. De acordo com o evangelho, Pedro faz mais
perguntas do que todos os outros.
. Iniciativa – O agir determinado e estar activo também são muito importantes.
Pessoas que tomam iniciativas, garantem que os projetos se realizem. Às vezes
ouvimos Pedro falar corajosamente como vemos em Mateus 16: 13-16. Quando
Jesus faz esta pergunta: "O que dizes que o filho do homem é? Muitas ideias
foram expressas. Então Jesus fez esta pergunta a Pedro: "E tu... quem dizes que
eu sou? Pedro resoluto e corajosamente afirmou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Pedro estava sempre pronto para aproveitar qualquer oportunidade, este
era um traço natural do discípulo.
. Participar - As pessoas que têm traços de liderança sentem-se mais
confortáveis na ação de levar os outros na direção certa. À luz da experiência de
Pedro, ele estava sempre a agir. (Mateus 14,26-28) Pedro declarou, enquanto
os outros discutiam sobre o fantasma: "Senhor, se és tu, ordena para que
caminhe sobre as águas. E ele disse: 'Vem!' Pedro saiu do barco e andou sobre
as águas para ir ter com Jesus. "Embora a falta de fé de Pedro é, por vezes
crítica, o fato é que fora do barco; ele tinha que estar com Jesus, no centro da

Página 6 de 14

Ministérios da Criança da UPASD
SOU UM DISCÍPULO DE JESUS
Semana de evangelização da Criança de 2018
ação. Por outro lado, vemos que as experiências da vida são muito importantes
para que Jesus nos prepare para o serviço. Pedro tinha certos traços onde
precisou de passar por experiências muitas vezes tristes e dolorosas, para
aperfeiçoar-se e mudar de estilo de vida. Ele desfrutou de grandes vitórias e de
derrotas difíceis e humilhantes. Em Mateus 16 e 17, Jesus disse a Pedro que ele
está "feliz" e promete-lhe as chaves do reino dos céus. Em seguida, alguns
versos mais tarde, Pedro ouve a mais difícil reprovação que Jesus disse: "Para
trás de mim, Satanás! "
. Humildade– Pedro também teve que aprender a ser humilde, às vezes é difícil
ser humilde porque ao sermos elogiados, começamos a acreditar que somos
superiores aos outros. Pedro também passou por isso (Mateus 26). A resposta
de Pedro a Jesus foi impressionante. Ele pensou que nunca negaria seu mestre.
Não foi uma, mas três vezes que ele tropeçou e então teve que enfrentar seu
próprio fracasso: uma lição dolorosa e vergonhosa.
. Submissão: Um verdadeiro discípulo dá o exemplo de submissão a Deus e
submete-se a toda a autoridade, como nos ensina as Escrituras. Jesus ensinoulhe a submissão.
. Domínio-próprio: autocontrole, disciplina, moderação e reserva são os
principais traços a trabalhar do discípulo. A falta de autocontrole às vezes era
uma experiência dolorosa e humilhante para Pedro. O Senhor trabalhou muitas
vezes para corrigir esses aspectos do carácter. No jardim, Jesus colocou Pedro
à frente do inimigo e ele aprendeu uma grande lição que mais tarde lhe permitiu
escrever: "Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as
suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava,
mas entregava-se àquele que julga justamente; "(1 Pedro 2: 21-23).
. Amor: um verdadeiro discípulo serve os outros com amor, em vez de exigir
egoisticamente ser servido. Na sala superior, Jesus deu, pelas palavras que ele
proferiu, um importante exemplo: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o último
de todos e o servo de todos" (Mc 9,35). Naquela noite, Jesus assumiu o papel
de servo e lavou os pés dos discípulos, tarefa reservada apenas para os mais
humildes servos. A coragem de Pedro estava falhando; ele era impulsivo.
Quando ele cortou a orelha de Malco, ele o fez sem pensar; mas quando o
Espírito Santo desceu sobre ele, ele estava pronto. Ele testificou da ressurreição
de Cristo e adquiriu a coragem necessária e inabalável para perseverar. Ele
viveu completamente e firmemente em Cristo. Saber que Jesus transformou
uma pessoa como Pedro me enche de esperança e me dá a certeza de que ele
também pode me transformar.
Atividades:
Pega numa pedra e escreve o nome da pessoa e o pedido que queres fazer a
Jesus. Eu não sei qual é o teu problema, mas o que quer que seja, Deus pode
transformá-lo em qualidade e fazer um discípulo.
Agora, responda às perguntas no caderno em grupos de dois.
Vamos fazer uma oração especial nesta noite.
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Chegou a hora de fazer esta atividade. Vamos fazer isso em grupos de três.
Material: Pedrinhas redondas, tinta acrílica e pincéis. Partilhe os trabalhos.
Tema de terça-feira, 22 de maio
Texto à memorizar : « Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros. » (João 13.35)
JOÃO- João, o irmão mais novo de Tiago, era zeloso, apaixonado, fervoroso e
agressivo, como o irmão. Como é que esse homem ficou conhecido pelo o
discípulo do amor? Mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento,
João escreveu sobre o amor. Ele se concentrou no amor de Cristo pela Igreja e
no amor cristão por Cristo e pelo amor uns pelos outros, sendo o sinal do
verdadeiro cristão. João aprendeu as lições do amor de Cristo. Este jovem
discípulo, de caráter apaixonado, transformou-se nesse envelhecido apóstolo
com um coração terno. Essa é a maravilhosa experiência que podemos ter
quando crescemos em Cristo, permitindo que o poder do Senhor seja perfeito
em nossa fraqueza. É o amor que desperta a paixão de João pela verdade. A
verdade manteve a paixão de João viva até o final de sua vida. Mas foi o amor
que ele aprendeu de Cristo, que lhe deu o equilíbrio necessário para dar-lhe a
capacidade de proclamar a verdade até aos últimos dias na terra. Aqui está o
que ele aprendeu: - Ele escreveu sobre o equilíbrio entre amor e verdade. "Não
tenho maior alegria do que aprender que meus filhos andam na verdade" (3 João
4). Ele usou a palavra grega para a verdade, 25 vezes no evangelho que ele
escreveu e 20 vezes em suas epístolas. O apóstolo João recusou-se a falar de
si mesmo, mas aproveitou qualquer oportunidade para exaltar a Cristo.
O equilíbrio entre sofrimento e glória: João queria receber glória e evitar o
sofrimento. Ele tinha visto toda a glória de Cristo durante a sua transfiguração e
foi-lhe prometido que ele poderia partilhar dessa glória (Mateus 19.28, 29).
Quanto a nós, o pensamento de sofrimento também não nos alegra. Nós o vimos
a fugir com outros na noite em que o Senhor foi preso (Marcos 14:50).
João aprendeu a lição. Então Jesus confiou-lhe a tarefa de cuidar da sua própria
mãe. Jesus fez dele um homem diferente, um homem que colocou em prática a
mesma qualidade de amor que Jesus mostrara.
SIMÃO- Simão Zelote era provavelmente um membro do antigo partido político
conhecido como os zelotes, uma temida e rebelde seita. Em ambos os
evangelhos, Mateus e Marcos, é mencionado antes de Judas Iscariotes, o que
indica que eles provavelmente formaram uma equipe. Por razões políticas
primeiro levando-os a seguir a Jesus, mas mais tarde, Simão aceitou a Cristo e
se tornou um crente sincero. Isso não aconteceu com Judas. Simão e Mateus
adotaram posições políticas opostas. No entanto, eles tornaram-se irmãos
espirituais que trabalharam lado a lado para espalhar o Evangelho do Senhor
com dedicação.
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Atividade: existe um irmão ou irmã da igreja com quem você gostaria de trabalhar
em uma área específica? Talvez como diácono, ou dar estudos bíblicos ou visitar
pessoas doentes? Escreve o teu nome neste cartão e na área que gostarias de
participar para fazermos uma oração especial juntos.
Tema de quarta-feira, 23 de maio
Texto para memorizar: «Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e
assim sereis meus discípulos». (João 15.8)
TOMÉ, Tomé, também chamado de Didimo, que significa gêmeo. Ele deve ter
tido um gêmeo, embora essa pessoa não seja mencionada nas escrituras. Ele é
mais conhecido por seu apelido, Tomé, o Incrível, embora as escrituras mostrem
os lados mais positivos do que negativos de Tomé. Ele era um homem que
amava muito o Senhor e estava disposto a dar a vida do que viver sem ele. Mas
Tomé também tinha falhas, ele via quase sempre o pior aspecto das situações.
Em João 11, Marta e Maria pedem que Jesus seja procurado porque queriam
que ele fosse a Betânia para curar Lázaro. Betânia não estava muito longe de
Jerusalém. Era um lugar perigoso (de acordo com o que os discípulos
pensavam) para Jesus. Jesus, claro, sabia a hora exata da sua morte. Ele sabia
que poderia ir sem perigo. No entanto, para os discípulos, esta cidade parecia
não só perigosa para Jesus, mas também um lugar mortal. Tinham a certeza de
que morreriam se o acompanhassem. Foi nesse momento que Tomé disse:
"Vem também morrer com ele" (João 11:16).
Obviamente este comentário é pessimista e isso é um reflexo típico de Tomé,
mas ele é um pessimista heróico ... Ele estava convencido de que Jesus estava
indo diretamente para uma situação causando um apedrejamento. Mas se era
isso que o Senhor decidira fazer, Tomé estava decidido a acompanhá-lo e a
morrer com ele. Não é isto uma coragem admirável, não achas? É fácil para um
otimista ser leal, mas, para um pessimista, é muito difícil. Um pessimista está
convencido de que o futuro é inevitável. Apesar de seu pessimismo, Tomé estava
determinado a permanecer com Jesus. Pode ser pessimista, mas foi um
pessimista heróico que precisava de uma coragem incrível.
Tomé sentiu grande devoção a Jesus e a vida pouco importava sem Ele. Como
sabemos, Jesus morreu e Tomé teve que viver. Tomé podia sentiu-se solitário,
traído, rejeitado e abandonado. Ele não se sentia à vontade para estar com os
outros; ele só queria ficar sozinho. Portanto, quando Jesus apareceu no
cenáculo, Tomé não estava lá. Depois, os outros disseram-lhe:. Nós vimos o
Senhor (versículo 20,25). Tomé não estava com vontade de fazer piadas. Além
disso, ele simplesmente disse: "Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos,
e se não puser o meu dedo na marca dos cravos, e se não puser a minha mão
em seu lado, não vou acreditar" (verso 25). Oito dias depois, Jesus apareceu
pela segunda vez. Desta vez, Tomé estava presente. É claro que Jesus já sabia
o que Tomé dissera e, com ternura, disse-lhe: "Mova o dedo para cá e olhe para
as minhas mãos; Avance também a sua mão e coloque-a no meu lado; e não
seja incrédulo, mas acredite. Por causa de seu pessimismo, Tomé estava errado,
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mas foi o erro de um amor verdadeiro. Então Jesus mostrou-lhe ternura; ele
entende nossas fraquezas; ele entende nossas dúvidas. Ele simpatiza com a
nossa instabilidade. Ele é paciente diante do nosso pessimismo. Embora
reconheçamos as falhas, também podemos reconhecer a devoção heróica de
Tomé, que o fez entender que era melhor morrer do que ser separado do Senhor.
Nós também podemos fazer isso - desistir de tudo, em vez de nos separarmos
de Jesus. Não é isso que gostarias de fazer?
MATEUS: sabemos muito pouco sobre Mateus, exceto que ele escreveu no
evangelho que leva seu nome. Nós sabemos que ele era um cobrador de
impostos. Esses coletores de impostos eram os agentes mais odiados de Israel.
Eles eram bandidos desprezíveis. No entanto, Jesus o chamou quando passou
em Cafarnaum. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no escritório de
impostos. Ele disse-se-lhe:. Segue-me. Mateus imediatamente se levantou e o
seguiu. O que o levou a seguir a Jesus imediatamente? Na verdade, a história
diz-nos que ele simplesmente desistiu da profissão e de tudo o que ele sabia
fazer para seguir esse homem! A melhor resposta que podemos dar é que
Mateus estava desesperado; ele não queria mais ser desprezado pelo povo. Ele
também sentiu uma fome espiritual. Por isso ele não resistiu ao chamado de
Jesus. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento porque ele o cita noventa e
nove vezes em seu evangelho, mais do que os três evangelhos reunidos de
Marcos, Lucas e João. Sabemos que Mateus era judeu, e estava socialmente
excluído por causa de sua profissão. Não lhe foi permitido entrar numa sinagoga;
ele teve que estudar as escrituras sozinho. Ele acreditava no verdadeiro Deus;
ele conhecia as revelações divinas e entendia-as. Como cobrador de impostos,
ele sempre foi bem informado. Assim, ele estava ciente dos milagres de Jesus.
Quando Jesus o chamou, ele abandonou tudo e o seguiu. Mateus foi, pelo resto
da vida, um homem quieto e humilde que cuidou dos marginalizados da
sociedade e os fez conhecer Jesus. Por seu exemplo, ele nos lembra que o
Senhor freqüentemente escolhe aqueles que são desprezados na sociedade,
redime-os, dá-lhes um novo coração e os usa de maneira notável.
Atividade:
Você conhece alguém que é muito pobre ou talvez alcoólatra ou doente?
Nós lhe daremos um cartão onde pode escrever o nome dessa pessoa. Então
vamos orar para que Deus o ajude a fazer uma boa ação para ajudar essa
pessoa.
Tema de quinta-feira, 24 de maio
Texto para memorizar: «Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e
assim sereis meus discípulos». (João 15.8)
TADEU - Quero apresentar-lhe Judas, filho de Tiago, cuja escritura se refere a
Judas não Iscariotes, para diferenciá-lo da associação negativa com Judas o
traidor. Judas, filho de Tiago, tem três nomes: Juda ou Judas, nome de
nascimento, Lebeu, que significa coração de criança, e Tadeu, que significa uma
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criança cheia de coração. Os nomes sugerem uma personalidade infantil e doce.
Há apenas um incidente em que Judas Tadeu participou. Isso aconteceu no
cenáculo. Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é
aquele que me ama; e quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e
me farei conhecer a ele. (João 14:21) "Judas, não o Iscariotes, disse-lhe:
SENHOR, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? (Verso
22) Sua pergunta era simples e não continha orgulho. Por que Jesus teve que
se dar a conhecer a esse pequeno grupo de discípulos diferentes e não a todos?
Jesus respondeu com ternura: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra e
meu Pai o amará; nós viremos a ele e faremos nossa morada nEle (João 14:23).
Esta alma, terna de coração, era mais poderosa e mais avançada que os outros
discípulos mais famosos e eloqüentes. Tal como acontece com outros
discípulos, há evidências claras de que Deus usa pessoas surpreendentemente
comuns.
FILIPE -Assim que Filipe se juntou aos cinco como o quinto do segundo grupo,
ele parece ter um papel menor quando o comparamos com André, Tiago e João.
No entanto, ele tinha um carácter que o distinguia dos outros. O Evangelho de
João dá uma imagem única de Filipe. João indica que Filipe era de uma classe
de pessoas completamente diferente dos quatro primeiros. Em Filipe, havia
aspectos pessimistas, práticos e cínicos. No dia seguinte ao chamado de André,
João e Pedro, Jesus estava na Galiléia, onde conheceu Filipe. Ele disse-lhe:
Segue-me (João 1,43). Filipe havia estudado a lei e os profetas. Ele conhecia as
promessas do Antigo Testamento. Ele estava no deserto onde João Batista
pregou, ele tinha o coração preparado. Com alegria, ele recebeu o chamado de
Jesus. Ele o seguiu fazendo perguntas, mas sua fé também era fraca. Vamos
ver o que é dito sobre isso em João 6, ao alimentar a multidão. Jesus pergunta
a Filipe: "Onde compraremos pão para essas pessoas comerem? Ele disse isso
para testá-lo, porque ele sabia o que ia fazer "(João 6.5, 6). Filipe assumiu o
papel de administrador do grupo dos discípulos. É provável que sua tarefa fosse
preparar as refeições e a hospedagem. Jesus aproveitou a oportunidade para
experimentá-lo. Ele poderia ter confiado; Ele teria fé no poder de Jesus? Ele
deveria ter dito: "Senhor, se quiser, podes alimentar a multidão; eu só preciso
me sentar e ver como o farás. Essa poderia ter sido uma boa resposta, mas Filipe
estava convencido de que isso não poderia ser feito dessa maneira. O poder
ilimitado de Cristo havia escapado completamente de seu pensamento. André,
que estava ao lado dele, comentou que havia uma criança com cinco pães de
cevada e dois pequenos peixes. Filipe teve muitas oportunidades incríveis de ver
a fé recompensada. Jesus havia o instruído anteriormente: "Se tiveres fé como
um grão de mostarda, dirias a esta montanha; Passe para o outro lado, então
ela se moveria; nada te seria impossível. (Mateus 17,20) Filipe não considerou
isso. Sua natureza era materialista, pragmática e realista. Ele teve que aprender
a usar o potencial ilimitado da fé. Outro exemplo que mostra o caráter de Filipe
ocorreu no cenáculo. Não ocorreu aos discípulos tomar uma bacia e lavar os pés
de Jesus. Parecia que tudo que ele lhes ensinara era inútil. Foi uma realidade
para Filipe em particular. De todas as declarações insensatas e impulsivas,
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desesperadas e ignorantes que às vezes escapavam dos lábios dos discípulos,
nenhuma era mais decepcionante do que a de Filipe na câmara alta. Jesus diz:
"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim
"(João 14: 6). Deve-se notar que por 3 anos estiveram com Jesus. Disse-lhes:
"Quem me conhece, também conhece o meu Pai, e agora o conheces e o tens
visto" (João 14: 7). Jesus foi muito claro, nesta de claração? Ele é Deus. No
entanto, Felipe disse-lhe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós.
(Verso 8) Por três anos, Filipe esteve na presença de Deus e mesmo assim não
conhecia Jesus o filho de Deus. Filipe, como os outros discípulos, tinha
habilidades limitadas, um discernimento imperfeito e uma fé fraca. Mais Jesus
diz: Ele é exatamente o que procuro, aperfeiçoar a fraqueza na minha força.
Jesus fez dele um pregador e um dos fundadores da Igreja. Ele prometeu
escrever o nome de Filipe num dos doze portões da Nova Jerusalém.
Felizmente, o Senhor ainda está apelando hoje para pessoas como Filipe.
Atividade: No cartão escreve o nome duma pessoa que precisa dum milagre.
Lembre-se, devemos orar com todo o nosso ser.

Tema de Sexta-feira, 25 de maio
Texto para memorizar: …» quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer». (Jean 15.5)
JUDAS ISCARIOTE -O traidor, aparece por último na lista de seguidores, exceto
em Atos 1, onde ele simplesmente não aparece. Ele cometeu o ato mais horrível,
o mais terrível do que qualquer outro indivíduo. Ele trai o perfeito e imaculado
Santo Filho de Deus por um punhado de moedas de prata. O Novo Testamento
contém informações suficientes sobre Judas para nos dar duas lições muito
importantes.
É possível estar perfeitamente perto de Cristo e ser completamente endurecido
pelo pecado. Todo o mal e a tentação da pessoa pecadora, não pode derrotar a
vontade e o propósito de Deus. Judas veio de longe para se unir ao grupo e não
era conhecido dos discípulos. Como os outros, ele era um homem comum, mas
diferente, ele nunca entregou o coração a Jesus. Ele era um político e
materialista. Os outros discípulos nunca suspeitaram, desse esquema que foi
muito bem montado. Em primeiro lugar, sua idéia era estabelecer aqui o Reino
do Messias, que para ele significava poder e riqueza. Não demorou muito tempo
para perceber que o que ele estava pensando nunca se tornaria realidade e logo
ele estava desiludido. No entanto, ele foi capaz de esconder a decepção e
economizou durante muito tempo. Ele teve que forçar Jesus para que este
manifesta-se o seu reinado. Ele sabia do plano contra Jesus. Entregando-o aos
líderes judeus, ele esperava que Jesus se libertasse e estabelecesse o reino na
terra onde ele poderia participar. Ele permitiu ser dirigido por Satanás, que o
levou à traição.
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Judas criou o próprio inferno. A culpa foi a conseqüência do seu pecado.
Infelizmente, ele nunca implorou a Deus para perdoá-lo. Ele nunca reivindicou
sua misericórdia e extinguiu a voz da culpa. Jesus disse de seu traidor que teria
sido melhor para ele nunca ter nascido (Marcos 14:21). No momento em que
Judas vendeu a vida de Cristo, ele estava realmente vendendo própria alma ao
inimigo.
BARTOLOMEU- o discípulo que vou apresentar chama-se Bartolomeu ou
Natanaiel. De acordo com a lista dos doze discípulos, ele é o companheiro mais
próximo de Filipe. Temos muito pouca informação sobre seu caráter ou
personalidade. Sabemos que Natanael veio a Jesus após o chamado de Filipe.
O que sabemos sobre o caráter de Natanael encontra-se no chamado ao
discipulado, conforme descrito no Evangelho de João. Felipe disse a Natanael:
"Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem os profetas
falaram" (João 1:45). O que Filipe diz indica que ele sabia que a verdade das
escrituras era importante para Natanael. Natanael conhecia as profecias do
Antigo Testamento. Talvez, tivessem estudado juntos as profecias e Filipe sabia
que Nathaniel estava procurando a verdade. Natanael e os outros discípulos
amavam a Deus; eles desejavam a verdade e viviam com o Messias. Natanael
imediatamente reconheceu Jesus e instantaneamente aceitou-o como o
Messias. No entanto, pouco antes de seu encontro pessoal com Jesus, Felipe
diz-lhe que o Messias vinha de Nazaré (João 1, 45), Natanael respondeu: "Pode
vir alguma coisa boa de Nazaré? (Veja o versículo 46). Essa resposta foi muito
preconceituosa; não era nem racional nem bíblica. Isso diz-nos que Natanael era
preconceituoso contra todo o povo de Nazaré. Infelizmente, o preconceituoso
Natanael não foi profundo o suficiente para parar o carro. Quando ele disse:
'Venha e veja’, (verso 46). É claro que Jesus já conhecia Natanael. Não é
necessário, falar-lhe de nós porque ele sabe tudo sobre nós. (João 2.25). É por
isso que as primeiras palavras que ele pronunciou quando viu Natanael, foram
um grande elogio. «Este é verdadeiramente um israelita, em quem não há
engano "(João 1:47). Que momento mais extraordinário em que palavras de
aprovação vêm diretamente de Jesus? Natanael diz, novamente: "De onde me
conheces? (João 1:48) "O próprio Jesus disse: 'Antes de Filipe o chamar, quando
estavas debaixo da figueira, eu vi-te." (Verso 48) Natanael reconheceu que ele
estava na presença de Jesus que não apenas o viu fisicamente, mas também
viu o que tinha no coração ". Natanael exclamou:" Rabi, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. "Então Jesus prometeu-lhe:" Em verdade, em verdade, viste
o céu aberto, e os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do homem.
(João 1.51) Os discípulos fizeram tudo o que puderam para experimentar o que
Natanael viveu com Cristo, mas para Natanael o ministério de Cristo apenas
afirma o que Ele já sabia, e isso demonstra a verdade sobre Natanael. Quase
que o preconceito o fez desacreditar no Messias, apesar de ter um coração puro.
Atividade: Talvez já te disseram que és mau, ou rebelde, ou talvez mesmo
desobediente, e é provável que o sejamos mais do que Natanael. A vida ensinanos que Jesus vê nosso coração e deseja remover o que está sujo. Receberás
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um coração onde poderás escrever tudo o que gostarias queJesus limpe e
coloque no teu coração. Depois do cântico tema, faremos uma oração e
pediremos ao Senhor que nos ajude a sermos pessoas melhores todos os dias.

Sugestão de Programa de sábado (se for possível)
ESCOLA DE SABATINA
• Hino tema
•Boas-vindas: apresentando o acróstico sobre o tema «siga-me»
Congratulamo-nos que esteja neste programa especial. O Senhor também lhe
diz: "Siga-me". Bem-vindo!
• Mensagem cantada ou poema
• Resumo da semana: doze crianças apresentando os doze discípulos. Cada um
mencionará um ou dois discípulos ou três fatos importantes do personagem que
ele apresentou durante a semana.
• mensagem musical ou hino tema
• perguntas sobre os discípulos
• Hino de encerramento
• Oração de encerramento
SERVIÇO DE ADORAÇÃO (liderado por crianças e incluindo o sermão)
Entrada de participantes
Doxologia
Invocação
boas-vindas
hino
Oração (de joelhos)
Dízimo e ofertas
Mensagem musical, música ou poema
Leitura das Escrituras
Sermão - pastor
• Canção de encerramento
• Oração de encerramento
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