2º Trimestre de 2018: Atos dos Apóstolos

Iniciamos mais um novo trimestre de grandes aprendizados da Palavra de Deus. Neste período
estaremos estudando com os juniores, Atos dos Apóstolos e seus grandiosos ensinos. Para
otimizar os resultados do ensino aprendizagem, disponibilizamos o recurso PIL KIDS.
O PIL KIDS é um Programa de Incentivo à Leitura Infantil e foi desenvolvido para ajudar, de
forma lúdica, na fixação das lições propostas nas revistas infantis de EBD da Editora Betel. As
atividades semanais são elaboradas dentro da perspectiva e linguagem pertinente à cada faixa
etária em questão. Aqui apresentamos o PIL KIDS SABER+, desenvolvido para os alunos de 9
a 11 anos de idade, que é uma gincana divertida e que agrega motivação à classe dos Juniores,
chamada “Missão dada é Missão Cumprida”. A proposta é que os alunos executem, ao longo
da semana que antecede a EBD, as missões apresentadas neste recurso e, para motivá-los, a
cada missão cumprida eles receberão um selo com a pontuação correspondente ao valor da
missão, que serão colados em suas respectivas cartelas de pontuação. Os selos, as cartelas de
pontuação e as missões estão disponíveis gratuitamente em nosso site para download.
É só baixar, imprimir e começar a utilizar! Neste trimestre, todas as missões cumpridas
computam cerca de 330 pontos, mas o aluno pode acumular ainda mais pontos com os bônus
de algumas missões (os selos de bônus devem ser colados na parte de trás da cartela de
pontuação). O vencedor da gincana será o aluno que tiver mais pontos no final do trimestre.
Sugerimos (isso é importante!) que o aluno vencedor seja contemplado com algum prêmio
motivacional, como ingressos para um passeio, um rodízio de pizza ou o que sua criatividade e
condições permitirem. É importante que você, querido professor, nas primeiras aulas explique
bem a mecânica da pontuação, a fim de sanar dúvidas e maximizar a qualidade e
desenvolvimento das tarefas apresentadas.
Ao término de cada lição dominical, ou seja; ao final da aula, enfatize as missões da semana que
se inicia e incentive seus alunos a se empenharem com dedicação; afinal de contas, todo esforço
será pontuado e ele poderá ser o grande campeão do trimestre. Salientamos também a
importância de você rubricar cada selo que colar nas cartelas de pontuação dos alunos, para
ajudar no controle.
Professor vale ressaltar ainda que o sucesso desta gincana dependerá de seu empenho e
motivação com os alunos de sua classe. Na culminância do trimestre, ou seja, na lição 12,
também sugerimos que a classe promova uma linda festa com o tema “Missão Cumprida”, com
deliciosos aperitivos para degustação ao final. Tenham todos um grande trimestre de
aprendizado e aprofundamento na Palavra de Deus! Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe
hoje e sempre, lembrando que “Missão dada é missão cumprida!”!
Com carinho,
Editora Betel
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Respostas das Missões
MISSÃO 01
Mostre que você é estudioso da Palavra de Deus e responda:
a) Quantas semanas após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam
em oração? 7 semanas
b) Através de uma espécie de sorteio, quem foi escolhido para substituir Judas, o
discípulo que traiu o Mestre? Matias
c) Hoje como buscamos orientação de Deus?
Através da Palavra de Deus e da oração

MISSÃO 02
Jesus é o bem mais precioso que alguém pode receber em sua vida.

MISSÃO 03
“Aquilo que não pode ser dividido; igualdade; união.”

MISSÃO 04

MISSÃO 05
“... de confiança, cheios de Espírito Santo e de Sabedoria...” Atos 6.3
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MISSÃO 07
https://www.portasabertas.org.br/categoria/lista-mundial/etiopia
Situação atual:
Os cristãos na Etiópia enfrentam uma variedade de desafios:
• O governo restringe a posse de estações de radiodifusão e outros meios para
pregar o evangelho.
• Nas áreas dominadas pelos ortodoxos e nas áreas dominadas pelos muçulmanos,
os convertidos enfrentam perseguição da sua família e da comunidade.
• Os evangélicos e os pentecostais enfrentam uma oposição séria onde quer que
estejam pregando.
• Durante o período do relatório da Lista Mundial da Perseguição 2018 foram
relatados numerosos incidentes violentos contra cristãos. Isso incluiu prisões,
ataques físicos, 3 mortes e danos a empresas.

MISSÃO 08
( 1 ) Saulo era um homem cruel e estava disposto a destruir os seguidores de Jesus.
( 2 ) No caminho da estrada de Damasco, uma luz muito forte envolveu Saulo.
( 3 ) Ao se levantar ficou cego.
( 4 ) Deus manda Ananias à casa Judas procurar Saulo.
( 5 ) Depois que foi encontrado por Ananias, Saulo recebeu a cura da cegueira e foi cheio
do Espírito Santo.
( 6 ) Após ter sua vida mudada por Jesus, Saulo tem seu nome também mudado e passa
a se chamar Paulo.
( 7 ) De Saulo à Paulo; de perseguidor à perseguido.

MISSÃO 09
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MISSÃO 10

MISSÃO 11
Atos 10.34

MISSÃO 12

MISSÃO 13

