SIGA OS CUTUCÕES DE DEUS
No Livro dos Atos, podemos ler os relatos dos muitos milagres que os apóstolos
fizeram em nome de Jesus, enquanto espalhavam a Sua mensagem de verdade e amor.
Os eventos mais impressionantes ocorreram quando os apóstolos seguiram os
cutucões de Deus que sentiram em seus corações. À medida que deram passos de fé
para fazer o que Deus disse, Ele sempre Se manifestou, e hoje podemos ler os relatos
desses maravilhosos milagres que ajudaram a espalhar o evangelho por toda a parte.

Eu consigo
andar! Louvado
seja Deus!

Quando Pedro e João passaram pelo portão do templo e viram o coxo pedindo esmola,
se sentiram guiados a:

Orar para
que o coxo fosse
curado.

No nome de
Jesus Cristo de
Nazaré levanta-te
e anda!

Eles não questionaram de
onde estava vindo aquela
orientação. Acreditaram
que seria o que Jesus
faria, então obedeceram
imediatamente.

Prata e ouro
eu não tenho,
mas o que tenho
te dou.

E esse mesmo homem entrou no templo, andando
e pulando de alegria. Um grande testemunho do
amor e poder de Deus para curar!

Os que conheciam esse homem coxo desde antes, e viram que ele agora estava curado e
louvando o Senhor, foram procurar Pedro e João, porque queriam saber mais.
Então, Pedro e João
ficaram animados:

Falem de
Jesus para essas
pessoas.

“O Deus de
nossos pais
glorificou Seu
Filho, Jesus…”

O resultado é que cerca de cinco mil pessoas acreditaram em Jesus nesse dia!

Pedro e João não sabiam que orar pela cura de
um homem iria proporcionar uma oportunidade
para eles darem a mensagem de Deus para
tantas pessoas. Mas foi o que aconteceu!

Qual era o nome da porta onde o
homem coxo ficava?
Nesta parte de Atos, Pedro se refere
a Jesus como o Príncipe da ____?
Podem ler a história completa em Atos 3 e 4:1–4.

Filipe estava testemunhando na Samaria, falando de Jesus para muitas pessoas, e
fazendo milagres no Seu nome.

É hora de sair de
Samaria e se dirigir para
o deserto ao sul.

Enquanto estava lá, ele seguiu as
orientações de Deus e levou Simão,
o feiticeiro, a acreditar em Jesus.

Depois disso,
Deus enviou um
anjo para dar
mais instruções
a Filipe:
Filipe obedeceu, e quando caminhava pelo deserto viu um homem da Etiópia.

O Espírito de Deus cutucou
Filipe para que falasse com
aquele homem, e ele obedeceu.

Quando se aproximou, viu
que o Etíope estava lendo
o livro de Isaías.

O Etíope era tesoureiro no governo da rainha da Etiópia.

Você
entende o
que está
lendo?

Não muito.
Preciso que alguém
me explique.

Esta passagem
está falando de
Jesus Cristo, o
Filho de Deus.

“Como um cordeiro
foi levado ao
matadouro, e como a
ovelha muda perante
os seus tosquiadores, Ele
não abriu a boca.”

Como Filipe foi fiel em obedecer à voz do Espírito, que o instruiu a ir para o deserto, e
depois a falar com aquele homem importante da Etiópia, esse homem por sua vez levou o
que tinha aprendido e guiou muitas pessoas do seu país a acreditar em Jesus.

Qual era o nome da
rainha da Etiópia
naquela época?
Que capítulo da
Bíblia o Etíope
estava lendo?

Foi outro testemunho poderoso que ocorreu por Filipe
ter seguido a voz de Deus.

A Etiópia está
situada em que
continente?
Encontre a Etiópia
no mapa.

Você pode ler a história completa em Atos 8:26–40.

Às vezes, os discípulos eram guiados a fazer coisas inesperadas. Por exemplo, quando
Pedro foi orientado pelo Espírito a testemunhar para Cornélio, um centurião romano, este
ficou surpreso. Ele nunca havia testemunhado para um romano, apenas para judeus.
Mas Pedro já havia sido preparado de antemão,
com a visão sobre comer alimentos impuros.

Eu não vou comer
essas coisas porque
são impuras.

Quando os servos de Cornélio
apareceram na porta da casa
onde Pedro se encontrava, o
Espírito falou de novo com Pedro.

Não chame
de impuro o que
Deus purificou.

Pedro lembrou da visão que tivera antes, e obedeceu.
Ele foi e falou com os servos de Cornélio que
estavam na porta da casa, e mais tarde foi na casa
de Cornélio e testemunhou para ele, sua família,
seus servos e seus muitos amigos.

Vá falar com esses
homens, porque
Eu os enviei.

Por Pedro ter obedecido e seguido as orientações do Espírito de
Deus, Cornélio, seus amigos e seus familiares receberam fé em
Jesus naquele dia.
Você pode ler a história completa em Atos 10.

Qual era a profissão do dono da casa em que
Pedro estava?

Quando Paulo chegou em Atenas, descobriu que eles adoravam muitos deuses falsos.
Paulo poderia muito bem ter achado que era uma perda de tempo testemunhar para
aquelas pessoas sobre Jesus, uma vez que parecia que estavam satisfeitas em adorar
seus ídolos.
Em vez disso
ele obedeceu
ao chamado
de Jesus para
testemunhar.
No princípio,
os habitantes
de Atenas
ficaram
interessados,
mas quando
Paulo lhes
contou que
Jesus tinha
ressuscitado
dos mortos,
muitos não
acreditaram
nele.
Paulo poderia ter
desistido, mas
não desistiu, e
alguns habitantes
de Atenas
acreditaram e
foram salvos.
Essas pessoas
eram da classe
educada e mais
alta de Atenas, e
falaram de Jesus
a outros depois
que Paulo partiu
para Corinto.

Ressuscitou
dos mortos?
Absurdo!

Isso é a coisa
mais louca que
eu já ouvi!

Dionísio e eu
queremos
saber mais!

Leiam a história completa
em Atos 17:16–34.

No que os habitantes de Atenas desperdiçavam o seu tempo e que
Deus usou para captar o seu interesse para o que Paulo tinha a dizer?
O que estava escrito no altar e que Paulo menciona ao falar com os
habitantes de Atenas?

Sim, Damaris
e eu estamos
ansiosos para
saber mais
sobre Jesus!

Você também pode seguir as instruções e orientações do espírito de Deus.
João, mostre seu
portfolio para esta senhora,
enquanto espera para
xerocá-lo.

Você já foi
em todos estes
lugares?

Você gostaria de
ver o portfolio das
excursões que eu
fiz na escola?

Sim! Eu gosto
muito de visitar
lugares novos.

Hoje, na papelaria,
um jovem me deu
este lindo folheto com
uma oração para
aceitar Jesus.

Gostaria
de ler este
folheto?

Gostaria
muito.

Claro, vou
dar uma
olhada nele.

O que você pode fazer
hoje para seguir os
cutucões de Deus em
seu coração?
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