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   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
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em
 Conacri, Guiné.
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 Abuja, N

igéria.
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VOCÊS OUVIRAM?

A cidade de Jerusalém 
estava superlotada. 
As ruas empoeiradas 
estavam obstruídas 

por viajantes barulhentos de 
todo o mundo. As pessoas gri-
tavam e se empurravam atra-
vés da multidão. Jumentos 
zurravam. Bebês choravam. 
Milhares de judeus estavam 
visitando a cidade santa de Je-
rusalém para a celebração da 
Festa da Páscoa.

Você já teve que esperar 
alguma coisa que 
realmente desejava? Pediu 
à sua mãe ou ao seu pai, 
e eles disseram para você 
esperar. Jesus prometeu 
enviar o Espírito Santo 
a Seus discípulos, mas 
eles precisavam esperar. 
Quando o Espírito Santo 
veio a eles, não foi da 
maneira que esperavam.

18 de julho

3
VERSO PARA 

DECORAR

Derramarei 
do Meu Espírito 

sobre todos 
os povos.         
Atos 2:17. 

MENSAGEM

Deus nos dá 
habilidades para 

servi-Lo.
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Os discípulos e muitos crentes es-
tavam reunidos, adorando e orando a 
Deus. Mas ninguém do grupo esperava 
pelo emocionante acontecimento pres-
tes a ocorrer! Nada como isso já havia 
ocorrido antes.

De repente, um som estranho veio 
do céu. Era como o som de um vento 
muito forte. Mas não era vento. Pare-
cia um furacão. Mas não era furacão. 
O som entrou e encheu toda a casa. Foi 
tanto barulho, que as pessoas do lado de 
fora olharam desesperadamente em vol-
ta para ver o que estava acontecendo.

Então, o som desapareceu. Os 
crentes olharam uns para os outros. 
Eles viram como que línguas de fogo. 
Espalhando-se pela sala, o fogo tocava 
cada pessoa. Era o Espírito Santo! Os 
crentes, de repente, foram cheios do 
Espírito Santo! Encheram-se de novos 
pensamentos, não seus próprios – jus-
tamente como os profetas antigos! Eles 
mal podiam crer no que estava aconte-
cendo! Então, começaram a louvar o 
Senhor em alta voz.

A multidão do lado de fora da casa 
aumentava. As pessoas se amontoavam, 
tentando olhar para dentro.

– O que está acontecendo ali? – per-
guntavam umas às outras. – Vocês ouvi-
ram o que eu ouvi?

Então, a multidão ouviu alguma 
coisa diferente. Parecia que todos, na 
casa, estavam falando ao mesmo tempo. 
O que estaria acontecendo?

– Silêncio! Ouçam! – um homem 
da Síria disse, levantando o braço. – Eu 
ouço alguém da casa falando na minha 
própria língua!

– Eu também! – mencionou um via-
jante egípcio.

– Alguém naquela casa está falando 
no meu idioma!
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VOCÊS OUVIRAM?

A cidade de Jerusalém 
estava superlotada. 
As ruas empoeiradas 
estavam obstruídas 

por viajantes barulhentos de 
todo o mundo. As pessoas gri-
tavam e se empurravam atra-
vés da multidão. Jumentos 
zurravam. Bebês choravam. 
Milhares de judeus estavam 
visitando a cidade santa de Je-
rusalém para a celebração da 
Festa da Páscoa.

Os discípulos e muitos crentes es-
tavam reunidos, adorando e orando a 
Deus. Mas ninguém do grupo esperava 
pelo emocionante acontecimento pres-
tes a ocorrer! Nada como isso já havia 
ocorrido antes.

De repente, um som estranho veio 
do céu. Era como o som de um vento 
muito forte. Mas não era vento. Pare-
cia um furacão. Mas não era furacão. 
O som entrou e encheu toda a casa. Foi 
tanto barulho, que as pessoas do lado de 
fora olharam desesperadamente em vol-
ta para ver o que estava acontecendo.

Então, o som desapareceu. Os 
crentes olharam uns para os outros. 
Eles viram como que línguas de fogo. 
Espalhando-se pela sala, o fogo tocava 
cada pessoa. Era o Espírito Santo! Os 
crentes, de repente, foram cheios do 
Espírito Santo! Encheram-se de novos 
pensamentos, não seus próprios – jus-
tamente como os profetas antigos! Eles 
mal podiam crer no que estava aconte-
cendo! Então, começaram a louvar o 
Senhor em alta voz.

A multidão do lado de fora da casa 
aumentava. As pessoas se amontoavam, 
tentando olhar para dentro.

– O que está acontecendo ali? – per-
guntavam umas às outras. – Vocês ouvi-
ram o que eu ouvi?

Então, a multidão ouviu alguma 
coisa diferente. Parecia que todos, na 
casa, estavam falando ao mesmo tempo. 
O que estaria acontecendo?

– Silêncio! Ouçam! – um homem 
da Síria disse, levantando o braço. – Eu 
ouço alguém da casa falando na minha 
própria língua!

– Eu também! – mencionou um via-
jante egípcio.

– Alguém naquela casa está falando 
no meu idioma!

– Bobagem! – ecoou uma voz rouca. 
– Aquelas pessoas estão bêbadas!

– Bêbadas! Bêbadas! Bêbadas!– al-
guns indivíduos indisciplinados canta-
rolaram.

De repente, outra voz gritou:
– Aqui estão eles!
Pedro e os outros apóstolos saíram 

da casa. Pedro começou a falar em voz 
alta para que todos o ouvissem.

– Amigos judeus, e todos os que 
moram em Jerusalém – começou ele. 
– Ouçam-me e deixem que eu lhes 
explique o que isto significa. Estas 
pessoas não estão bêbadas como vocês 
imaginam.

Pedro, então, falou à multidão sobre 
Jesus. Disse-lhes que Jesus tinha mor-
rido por seus pecados. Disse-lhes que 
Ele havia ressuscitado e estava no Céu. 
Disse-lhes também que Deus perdoa-
ria os pecados deles. Pedro prometeu 
que eles também poderiam receber de 
Deus o dom do Espírito Santo.

As pessoas o ouviram silenciosa-
mente. Muitas delas creram no que 
ouviram. Cerca de três mil pessoas 
foram acrescentadas à igreja de Deus 
naquele dia!

O Espírito Santo também encherá 
a sua vida. Ele ajudará você a falar aos 
outros sobre Jesus. Com quem você 
irá compartilhar as boas-novas?

Referências: Atos 2; Os Embaixadores, p. 21-25.
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Atividades diárias
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Durante o culto familiar, leia e 
comente Atos 2:1-13. O que vocês 
aprenderam sobre o Espírito San-
to? Procure em um mapa bíblico e 
encontre lugares mencionados nos 
versos 9-11.

Recorte nove formas de chamas. 
Escreva nelas as palavras do verso 
para decorar. Misture-as e, então, 
coloque-as na ordem certa. Faça 
isso diversas vezes. Use as chamas 
para ensinar o verso aos familiares.

Se for um dia com vento, dê 
uma pipa ou cata-vento a um ami-
go e diga-lhe como o Espírito Santo 
é como o vento.

Faça uma oração de agradeci-
mento pelas maneiras que o Espíri-
to Santo se manifesta em você.

SEGUNDA
20 DE JULHO

O Espírito Santo foi compara-
do ao vento. Se possível, faça um 
passeio a um lugar em que haja 
vento, e observe as coisas se move-
rem ao vento. Enquanto caminha, 
converse com os familiares sobre 
histórias bíblicas que você conhece 
que mencionam o Espírito Santo.

Entoem alguns cânticos de 
agradecimento. Faça uma oração 
de gratidão a Deus por enviar Seu 
Espírito para estar com sua família.

SÁBADO 

18 DE JULHO TERÇA
21 DE JULHO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Atos 2:23-41. Quantas pes-
soas foram batizadas? Quantas pesso-
as vão à sua igreja? Quantas a mais 
foram batizadas por Pedro? Divida o 
número de pessoas que vai à sua igre-
ja pelo número de pessoas batizadas. 
Quantas igrejas como a sua puderam 
Pedro e os apóstolos formar depois 
que o Espírito Santo veio a eles?

O Espírito Santo é também cha-
mado de Consolador. Encontre três 
maneiras de ajudar alguém hoje. Peça 
a Deus que ajude você a fazer isso.

QUINTA
23 DE JULHO

DOMINGO
19 DE JULHO

Com seus familiares, leia 
Atos 2:37-39. Quando Pedro 
mencionou “todos os que estão 
longe”, o que ele quis dizer?

Quantas coisas há em seu lar 
que produzem vento (Por exem-
plo: secador de cabelo).

Nomeie diferentes grupos ét-
nicos que vivem em sua cidade. 
Aprenda a dizer “Deus ama você” 
em uma língua diferente. Peça que 
um adulto ajude você nessa tarefa.

Faça uma oração de agrade-
cimento a Deus por Seu amor 
nunca ter fi m.

Durante o culto familiar de 
hoje, leia e comente Atos 2:14-
22. Depois, leia Joel 2:28-32. Em 
que estes textos são semelhantes? 
Por que você acha que Pedro usou 
essas palavras?

Prepare uma jarra de suco para 
os familiares. Ao servir o suco, 
fale sobre Deus derramando o Es-
pírito Santo sobre os discípulos.

Dobre um pedaço de papel 
em forma de leque e o enfeite. 
Como o vento produzido pelo 
leque faz você se lembrar do Es-
pírito Santo?

Cante um hino sobre o Espí-
rito Santo. Depois, 
faça uma 
oração de 
agradeci-
mento a 
Deus pe-
las muitas 
bênçãos 
recebidas.



Atividades diárias
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TERÇA
21 DE JULHO

Durante o culto de hoje, leia e 
comente Atos 2:23-41. Quantas pes-
soas foram batizadas? Quantas pesso-
as vão à sua igreja? Quantas a mais 
foram batizadas por Pedro? Divida o 
número de pessoas que vai à sua igre-
ja pelo número de pessoas batizadas. 
Quantas igrejas como a sua puderam 
Pedro e os apóstolos formar depois 
que o Espírito Santo veio a eles?

O Espírito Santo é também cha-
mado de Consolador. Encontre três 
maneiras de ajudar alguém hoje. Peça 
a Deus que ajude você a fazer isso.

SEXTA
24 DE JULHO

Durante o culto familiar, no-
vamente leia e comente Atos 2. 
O que você aprendeu sobre o Espí-
rito Santo? O que o Espírito Santo 
signifi ca para seus familiares?

Digam juntos seu verso para de-
corar e cantem “Testemunho”, CD  
Tempo de Louvar, Primários-Ano A, 
faixa 14. Depois, peça que Deus 
esteja com sua família ao celebrar 
o sábado.

QUARTA
22 DE JULHO

QUINTA
23 DE JULHO

Com seus familiares, leia 
Atos 2:37-39. Quando Pedro 
mencionou “todos os que estão 
longe”, o que ele quis dizer?

Quantas coisas há em seu lar 
que produzem vento (Por exem-
plo: secador de cabelo).

Nomeie diferentes grupos ét-
nicos que vivem em sua cidade. 
Aprenda a dizer “Deus ama você” 
em uma língua diferente. Peça que 
um adulto ajude você nessa tarefa.

Faça uma oração de agrade-
cimento a Deus por Seu amor 
nunca ter fi m.

Durante o culto familiar de 
hoje, leia e comente Atos 2:14-
22. Depois, leia Joel 2:28-32. Em 
que estes textos são semelhantes? 
Por que você acha que Pedro usou 
essas palavras?

Prepare uma jarra de suco para 
os familiares. Ao servir o suco, 
fale sobre Deus derramando o Es-
pírito Santo sobre os discípulos.

Dobre um pedaço de papel 
em forma de leque e o enfeite. 
Como o vento produzido pelo 
leque faz você se lembrar do Es-
pírito Santo?

Cante um hino sobre o Espí-
rito Santo. Depois, 
faça uma 
oração de 
agradeci-
mento a 
Deus pe-
las muitas 
bênçãos 
recebidas.

Leia João 16:13 com sua famí-
lia. Pergunte-lhes: Como o Espírito 
Santo nos guiará? Peça que cada pes-
soa fale sobre uma ocasião em que o 
Espírito Santo a tenha ajudado.

Durante o culto, acenda uma 
vela e observe sua chama. Faça um 
desenho de chamas descendo sobre 
os discípulos, no Pentecostes. Per-
gunte aos familiares: Por que atual-
mente o Espírito Santo não vem às 
pessoas como chamas de fogo?

Pense em seu pastor. Peça que 
Deus o abençoe com a presença do 
Espírito Santo.
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Exercício TODOS POR UM 
E UM POR TODOS

Você já presenciou um 
batismo em sua igreja? 
Você pode já ter sido 
batizado. A pessoa que 
você viu ser batizada 
estava triste ou feliz? 
Os primeiros cristãos 
estavam vibrando 
porque muitas pessoas 
se uniam à igreja.

Use o código para descobrir o que causou o som de um forte vento que encheu o 
aposento onde as pessoas oravam.

E T S P O R A I N

1 3 4 8 6 8 2 5 3 7 9 2 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Derramarei do Meu 
Espírito sobre todos 

os povos.
ATOS 2:17.


