Lição 4: Passo a passo da receita
FOCO

HISTÓRIA BÍBLICA

Seguir a Jesus

A trama contra a vida de Paulo e sua fuga
de Damasco (Atos 9:20-25)

TEXTO BÍBLICO
Atos 9:20; Lucas 14:25-26

PARA O NOSSO CORAÇÃO
Ser um seguidor de Jesus exige fé,
renúncia e ousadia. A bíblia nos ensina
que Jesus nos chama para participar do
seu Reino e da sua missão, levando as
boas novas aos homens perdidos. Quando
começou seu ministério, Jesus recrutou
alguns homens, pessoas comuns e os
chamou para vivenciar o

extraordinário:
“Jesus lhes disse: venham comigo, que eu
ensinarei vocês a pescarem gente”
(Mateus 4:19-20).
E assim, um a um, todos os convocados,
deixaram seus afazeres, suas casas,
família, lugar de origem e passaram a
seguir Jesus, tornando-se discípulos.

Aqueles homens simples andaram lado a
lado com o Mestre durante cerca de três
anos ouvindo, vendo e aprendendo na
prática lições que transcendiam a sabedoria
humana.
Os seguidores de Jesus experimentaram
milagres e foram usados para curar, libertar,
alimentar a ajudar inúmeras pessoas. Mas
eles precisaram renunciar muita coisa,
exercitar a fé e agir com ousadia! Depois da
sua morte e ressurreição e antes de subir aos
céus, Jesus instruiu seus discípulos, dizendo:
“Deus me deu todo o poder no céu e na terra.
Portanto vão a todos os povos do mundo e
façam com que sejam meus seguidores,
batizando esses seguidores, batizando esses
seguidores em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a
tudo o que tenho ordenado a vocês. E
lembrem-se disto: eu estou com vocês todos
os dias, até o fim dos tempos” (Mateus
28:19-20)
Ainda com os discípulos, Jesus prometeu:
“(...) quando o Espírito Santo descer sobre
vocês, vocês receberão poder e serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia
e Samaria e até nos lugares mais distantes
da terra” (Atos 1:8).
Com a vinda do Espírito Santo, derramado
sobre cerca de 120 seguidores de Jesus que
estavam reunidos para orar, a igreja que já
tinha sido estabelecida (Mateus 16:18), foi
tomando forma e crescendo:
“Todos os seguidores de Jesus estavam
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio
do céu um barulho que parecia de um vento
soprando muito forte e esse barulho encheu
toda a casa onde estavam sentados. Então
todos viram umas coisas parecidas com
chamas, que se espalharam como línguas de
fogo; e cada pessoa foi tacada por uma
dessas línguas. Todos ficaram cheios do

Espírito Santo e começaram a falar em
outras línguas, de acordo com o poder que o
espírito dava a cada pessoa” (Atos 2:1-4)
E na medida que a igreja crescia e se
fortalecia e que os seguidores de Jesus
proclamavam o reino de Deus, espalhando a
mensagem da salvação, curando doentes e
cativos, os religiosos e os governantes da
época, além de observar e questionar tais
fatos, passaram a perseguir os cristãos.
Como temos visto em nossa série de
estudos, Paulo, que era Saulo, fariseu,
cidadão romano, filho de comerciantes ricos,
aluno do renomado rabino Gamaliel, foi um
dos maiores perseguidores da igreja de
Cristo. Implacável, Saulo respirava ameaças e
mortes contra os seguidores de Cristo, tanto
que foi até o sumo sacerdote pedir
autorização para prender homens e
mulheres cristãos (Atos 9:1-2) e foi
exatamente neste ponto, quando viajava
pela estrada de Damasco, que a história do
perseguidor mudou. Saulo se converteu e se
transformou em Paulo, o apóstolo de Jesus!
Ele experimentou uma mudança de vida
radical! De perseguidor, tornou-se seguidor
perseguido! Esteve cego, preso, sofreu
naufrágio, suportou um espinho na carne
que lhe causava sofrimento diário, mas
prosseguiu para o alvo (Filipenses 3:14).
Paulo nos impacta porque ele foi ao
extremo. Ele suportou um “espinho na
carne” que o atormentava diariamente (2
Coríntios 12:7); renunciou a própria vida
(Gálatas 20:20; Filipenses 1:21); combateu o
bom combate, guardou a fé e terminou a
carreira (2 Timóteo 4:7-8). Com certeza
Paulo seguiu o simples – mas difícil – passo a
passo a receita para seguir Jesus: crer e
obedecer! Talvez nossa história não seja tão
intensa e nem tenha tantos sabores
marcantes e pratos elaborados como a
história de Paulo teve. Mas, independente da
medida, cada um de nós, como seguidor de
Jesus, precisa se posicionar, renunciar, fazer
escolhas, ser ousado e continuar crendo e
obedecendo!

CONEXÃO COM OS BEBÊS
Recursos:

perigos, mas não teve medo, ele voltou para
a cidade aonde estava sua casinha e falou
para todos que Deus era o amor.

1-Bíblia para narrar alguns acontecimentos
da vida de Paulo.
2- livro de receitas

Nossa contando assim será que eu e você
teríamos coragem de fazer tudo isto por
amor a Deus?

Hoje vamos fazer uma receita especial, mas
antes vamos lembrar das histórias que
temos aprendido na igreja? A história será
diferente, não estamos com os amigos, as
tias do berçário e nem estamos na igreja,
mas podemos ler a bíblia e suas histórias
que nos deixam bem pertinho de Deus.
Vamos lembrar as histórias de Paulo? Um
homem que era bravo porque não tinha
Jesus no seu coração, Paulo não gostava das
pessoas que amavam a Deus, mas isto
mudou, acredita? Ele conheceu a Deus e
tornou-se um homem de coração alegre
(bem feliz).

A palavra de Deus nos traz uma receita certa
e que não falha: JESUS, para isto temos o
passo a passo para a receita dar certo,
precisamos crer e obedecer e podemos:

Depois ele fez muitas viagens para falar do
amor de Deus, ele enfrentou muitos

1- amar a Deus
2- Orar (conversar com Deus)
3- ler a bíblia (ouvindo suas histórias)
4- e amar o papai e mamãe, amigos, tias da
escola, vovô e vovó.
Orar: Agradecendo a Deus pelo seu amor e
pedir que Ele nos ajude a crer e obedecer
tudo aquilo que tem nos ensinado.

DESAFIO DA SEMANA
Com a ajuda dos pais, inventar uma
receita sobre como seguir a Jesus (pode
ser em vídeo, em forma de tutorial),
descrevendo passo a passo e depois
compartilhar com alguém!
Brinque de massinha e prepare um bolo
de brincadeira bem delicioso!
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Jesus disse..: — Se alguém quer ser meu
seguidor, esqueça os seus próprios
interesses...” (Mateus 16:24)

Colorir o desenho e colar papel colorido na roupa de Paulo e no barco.

