2º Trimestre de 2018: Atos dos Apóstolos

LIÇÃO 01 – A descida do Espírito Santo
Missão:
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?
_________________________________________________________
b) Através de uma espécie de sorteio, quem foi escolhido para substituir
Judas, o discípulo que traiu o Mestre?
_________________________________________________________
c) Hoje como buscamos orientação de Deus?
_________________________________________________________

Missão cumprida: 10 pts

LIÇÃO 02 – A cura de um homem coxo
Missão:
Desembaralhe as letras e descubra a frase sobre o ponto principal da lição.
JUSES É O BME MIAS PROECISO QEU ALUMGÉ PEOD RCEEBRE EM
SAU VADI.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Missão cumprida: 20 pts
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LIÇÃO 03 – Uma igreja para todos
Missão:
Pesquise no dicionário o significado da Palavra UNIDADE.
_________________________________________________________
Missão cumprida: 10 pts

LIÇÃO 04 – Milagres e maravilhas entre o povo
Missão:
Em dupla, pesquise na internet, livros ou revistas o que era o SINÉDRIO.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Missão cumprida: 30 pts (cada participante) + 10 pts de bônus para
apresentação criativa da pesquisa.

LIÇÃO 05 – Os primeiros diáconos da igreja
Missão:
Pesquise em Atos capítulo 6, as atribuições de um diácono.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Missão cumprida: 10 pts
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LIÇÃO 06 – Estêvão, um homem de fé
Missão:
Responda perguntas e preencha as cruzadinhas.
1- Qual é a palavra que significa em defesa de uma causa, mesmo correndo
risco de morte?
2- Qual o nome do cristão que morreu por ser fiel a Deus?
3- Como se chamava o Conselho Superior que julgou Estêvão?
4- Qual foi a sentença de morte dada a Estêvão?
1)
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Missão cumprida: 20 pts + 20 pts de criatividade.

MISSÃO 07 – Filipe prega para um etíope
Missão:
O Eunuco Etíope recebeu a explicação da Palavra de Deus e pediu a Filipe
que fosse batizado. Em dupla ou trio, orientado pelo professor da classe,
pesquise no site do portasabertas.org.br curiosidades e a atual situação da
Etiópia, um dos países mais antigos do mundo.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Missão cumprida: 30 pts
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MISSÃO 08 – A conversão de Saulo
Missão:
Coloque em ordem, os fatos da história da conversão de Saulo.
( ) Ao se levantar ficou cego.
( ) Após ter sua vida mudada por Jesus, Saulo tem seu nome também
mudado e passa a se chamar Paulo.
( ) Saulo era um homem cruel e estava disposto a destruir os seguidores de
Jesus.
( ) Depois que foi encontrado por Ananias, Saulo recebeu a cura da cegueira
e foi cheio do
( ) No caminho da estrada de Damasco, uma luz muito forte envolveu Saulo.
( ) De Saulo à Paulo; de perseguidor à perseguido.
( 4 ) Deus manda Ananias à casa Judas procurar Saulo.
Espírito Santo.
Missão cumprida: 20 pts
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MISSÃO 09 – Saulo foge de Damasco
Missão:
Professor, como nos tempos de Paulo, os cristão ainda sofrem perseguições
por causa de Jesus. Utilize o mapa sugerido e fale aos alunos sobre as
inúmeras perseguições aos cristãos em vários países. Selecione alguns países
que você abordará em sala e organize uma semana de oração e intercessão
por esses países com seus alunos. Para fixar mais, prepare mini bandeiras
dos países em questão, que poderá ser impressa e entregue aos alunos, a fim
de orarem com as mesmas.
“E se fosse com você?” – Será o nome da atividade de oração.
O aluno deverá preencher a tabela de oração, apresentando o tempo de
oração com qualidade, orando pelos irmãos que estão em riso nesses países.
Projeto de Oração "E se fosse com você?"
Nome:
Classe:
Dia da
semana

Data

Horário da Tempo de
Oração
Oração

segunda
terça
quarta
quinta
sexta
sábado
domingo

Missão cumprida: 50 pts

País pelo qual você orou
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MISSÃO 10 – Cura e ressurreição
Missão:
Nessa lição aprenderemos sobre uma mulher chamada Dorcas mulher que era
uma bondosa que costurava roupas para pessoas carentes. Na missão da
semana, cada aluno deverá conseguir alimentos com seus familiares e amigos
para serem doados a pessoas carentes. Só não vale sal. Cada cinco alimentos
apresentados valerão um selo de 30 pts. O aluno que mais arrecadar, mais
pontos receberá.

Missão cumprida: A cada cinco alimentos: 30 pts +20 pts pela variedade.

MISSÃO 11 – Pedro e Cornélio
Missão:
Leia Atos 10 e descubra em qual versículo está falando sobre como Deus trata
a todos de modo igual.
Missão cumprida: 10 pts

MISSÃO 12 – A prisão de Pedro
Missão:
Professor, proponha a turma, que escreva cartinhas de motivação aos
missionários, de preferência aqueles que trabalhem com crianças. Ajude-os a
postarem nos correios ou enviar as cartinhas pelo meio eletrônico (email e
whatsapp).

Missão cumprida: 40 pts
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MISSÃO 13 – A primeira viagem missionária de Paulo
Missão:
Em dupla ou trio, os alunos em Cia de um adulto, deverão durante a semana
visitarem amigos que estão ausentes da igreja. A missão será de evangelizar e
dar apoio ao amigo ao regresso à igreja.

Missão cumprida:
Vista a 1 amigo: 10 pts
Visita 2 amigos: 30 pts
Visitas a partir de 3 amigos: 50 pts
+ bônus de 40 pts para cada presença na EBD dos amigos visitados.

