
                                                                                                                                 

                                           Oh, glória!!!  10/01/2018  

01 - LOUVOR / ADORAÇÃO: (Pode ser feito junto com os adultos) 

02 - OFERTA: Líder,escolha, leia e explique um versículo. 

03 - OBJETIVO: Entender que devemos ser alegre mesmo que  haja  perseguição por 
seguirmos Jesus. 

04 - QUEBRA-GELO:  Peça para as crianças ficarem na ponta dos pés. Vence quem consegui 
permanecer por mais tempo. 

05 – VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:   “Os apóstolos saíram do Conselho muito alegres 
porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem 
seguidores de Jesus.” Atos 5.41 

06 – REFERÊNCIA BIBLÍCA:  Atos 5.12-8.3 

07 – MENSAGEM E APLICAÇÃO:  Foi fácil ficar todo esse tempo na ponta dos pés? Doeu?Deu 
vontade de desistir da brincadeira? Quando sentimos dor ou algo muito difícil de realizar, a 
primeira coisa que vem na nossa cabeça é desistir, não é mesmo? Às vezes, acontecem coisas 
em nossa vida que nos fazem pensar em desistir de seguir Jesus, como um colega que fica 
zombando da gente ou uma professora que fala alguma coisa criticando a nossa fé ou mesmo 
dificuldades na nossa vida. Mas eu quero dar a vocês um exemplo de pessoas que não 
desistiram. Os apóstolos! Eles falavam de Jesus com muita ousadia. E porque eram cheios do 
Espírito Santo, realizavam milagres e maravilhas! Isso chamou a atenção das autoridades que 
ficaram com inveja dos apóstolos. Mais uma vez eles foram presos, torturados e proibidos de falar 
de Jesus. Sabem o que aconteceu? ( leia Atos 5.40-42) Eles ficaram felizes? Mas, e a dor? Medo? 
Eles criam no poder de Deus e estavam dispostos  a dar suas vidas em vez de negar Jesus. Mas 
temos outro exemplo:Estevão. Ele era um homem muito abençoado por Deus e cheio do Espírito 
Santo. Algumas pessoas  ficaram contra Estevão e pagaram falsas testemunhas contra ele. 
Estevão foi levado diante do Conselho. O rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo e ele  
testemunhou de Jesus. Mas os conselheiros ficaram furiosos e rangiam seus dentes de tanta 
raiva. Vamos ver  como Estevão reagiu diante da atitude do Conselho. Leia Atos 7.54-60. Estevão 
foi o primeiro mártir da igreja. Mártir é uma pessoa que morre por sua fé religiosa. Você está 
disposto a sofrer pelo testemunho da Palavra de Deus? É nessa hora que devemos lembrar de 
tudo que Jesus sofreu por nós. Ele foi humilhado, açoitado e crucificado por amor a nós. Estevão 
suportou isso e contou com auxílio de Jesus, que está vivo e sentado do lado direito do trono de 
Deus. Nós também podemos contar com o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

08- ORAÇÃO  E INTERCESSÃO: Apelo para salvação. Intercessão por ousadia por todos que 
estejam sofrendo perseguição. 

10- TESTEMUNHOS E AGRADECIMENTOS : Registre  os  testemunhos em um caderno. 

11- COMUNHÃO / ENCERRAMENTO 
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