TEMA CENTRAL
Conhecer as origens da fé cristã é conhecer os princípios que devem governar a
Igreja de qualquer era. O livro de Atos estabelece relação entre tudo o que Jesus
fez e ensinou (1.1) e o que continuou a fazer e ensinar por meio da pregação dos
apóstolos. A fundação da Igreja, portanto, se deu na relação entre o testemunho
do evangelho e o poder de Deus manifestado por meio dos apóstolos. O poder de
Deus continua operante e continuará dessa forma até o fim dos tempos. Nossa
missão é proclamar o evangelho com a mesma ousadia.

Texto

EM TODO
LUGAR

Atos 1

SEMANA
2

QUE LÍNGUA É
ESSA?

Atos 2.1-41

KOINONIA

SEMANA
4
SEMANA
5

Atos 4.32—
5.11

OH, GLÓRIA!

Atos 5.12—
8.3

SEMANA
8

SEMANA
7

UM SÓ
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Princípio

0 a 2 anos: (...) vocês receberão poder (...). Atos 1.8
3 a 6 anos: (...) vocês receberão poder e serão minhas testemunhas (...). Atos 1.8
7 a 12 anos: (...) vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1.8

O povo de Deus
segue as
orientações de
Jesus.

Saber: Jesus nos orienta.
Sentir: Confiança nas orientações de Jesus.
Praticar: Seguir as orientações de Jesus.

0 a 2 anos: (...) vocês receberão poder (...). Atos 1.8
3 a 6 anos: (...) vocês receberão poder e serão minhas testemunhas (...). Atos 1.8
7 a 12 anos: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Atos 2.4

Deus envia o
Espírito Santo
para o seu povo.

Saber: Deus envia o Espírito Santo para o seu povo.
Sentir: Dependência do Espírito Santo.
Praticar: Reconhecer que o poder vem do Espírito Santo.

O povo de Deus
vive em
comunhão.

Saber: Viver em comunhão.
Sentir: Desejo de viver em comunhão com o povo de Deus.
Praticar: Louvar a Deus pela comunhão.

O povo de Deus
crê no poder do
nome de Jesus.

Saber: Há poder no nome de Jesus Cristo.
Sentir: Fé no nome de Jesus Cristo.
Praticar: Crer no poder do nome de Jesus Cristo.

0 a 2 anos: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9.20b
3 a 6 anos: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4.32
7 a 12 anos: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4.32

O povo de Deus
é reconhecido.

Saber: Ser reconhecido como povo de Deus.
Sentir: Alegria ao ser reconhecido como povo de Deus.
Praticar: Ter estilo de vida próprio do povo de Deus.

0 a 2 anos: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9.20b
3 a 6 anos: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4.32
7 a 12 anos: Os apóstolos saíram do Conselho muito alegres porque Deus havia
achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus.
Atos 5.41

O povo de Deus
suporta a
perseguição.

Saber: Por causa do nome de Jesus o povo de Deus é
perseguido.
Sentir: Alegria por ser perseguido por causa de Jesus.
Praticar: Ser seguidor de Jesus, apesar da perseguição.

0 a 2 anos: (...) vocês receberão poder (...). Atos 1.8
3 a 6 anos: (...) vocês receberão poder e serão minhas testemunhas (...). Atos 1.8
Atos 3—4.31 7 a 12 anos: Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. Atos 3.16
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Versículos

0 a 2 anos: (...) vocês receberão poder (...). Atos 1.8
Atos 2.42-47 3 a 6 anos: (...) vocês receberão poder e serão minhas testemunhas (...). Atos 1.8
7 a 12 anos: E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo
salvas. Atos 2.47
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Atos 8.4-40

Atos 9.1-31

0 a 2 anos: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9.20b
3 a 6 anos: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4.32
7 a 12 anos: Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao
funcionário a boa notícia a respeito de Deus. Atos 8.35
0 a 2 anos: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9.20b
3 a 6 anos: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Atos 4.32
7 a 12 anos: (...) A igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em
número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo
Senhor Jesus. Atos 9.31

Alvos

Saber: Anunciar o evangelho.
O povo anuncia o Sentir: Confiança para anunciar o evangelho.
Praticar: Anunciar o evangelho com ousadia.
evangelho.

Deus cuida do
seu povo.

Saber: Deus cuida do seu povo.
Sentir: O cuidado de Deus.
Praticar: Entregar-se ao cuidado de Deus.
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0 a 2 anos: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
3 a 6 anos: (...) Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12.5
7 a 12 anos: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele
aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Atos
10.34,35

O povo de Deus
recebe a todos
igualmente.

Saber: Receber a todos de modo igual.
Sentir: Desejo de receber a todos de modo igual.
Praticar: Receber bem a todos que buscam o Senhor.

Atos 11.19- 0 a 2 anos: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
30 e 15.1-35 3 a 6 anos:(...) Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12.5
7 a 12 anos: (...) Todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão
procurar conhecer o Senhor. Atos 15.17

O povo de Deus
conhece a
Palavra.

Saber: Conhecer a Palavra.
Sentir: Desejo de conhecer cada vez mais a Palavra de
Deus.
Praticar: Conhecer cada vez mais a Palavra de Deus.

0 a 2 anos: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
Atos 12.1-18 3 a 6 anos:(...) Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12.5
7 a 12 anos: (...) Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12.5

O povo de Deus
ora com fervor.

Saber: Orar.
Sentir: Prazer em conversar com Deus.
Praticar: Orar com fervor.

O povo de Deus
envia
missionários.

Saber: Sustentar os missionários.
Sentir: Necessidade de sustentar os missionários que estão
no campo.
Praticar: Levantar ofertas missionárias.

O povo de Deus
leva seus
familiares a
Jesus.

Saber: Levar os familiares a Jesus.
Sentir: Esperança de que os familiares serão de Jesus.
Praticar: Falar de Jesus para os familiares.

O povo de Deus
faz discípulos.

Saber: Fazer discípulos.
Sentir: Desejo de fazer discípulos.
Praticar: Aceitar o desafio de ser um discipulador.

O povo de Deus
é hospitaleiro.

Saber: Ser hospitaleiro.
Sentir: Alegria em ser hospitaleiro.
Praticar: Ser hospitaleiro recebendo bem a todos.

Atos 9.32—
11.18

Atos 13─14

0 a 2 anos: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
3 a 6 anos: (...) Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12.5
7 a 12 anos: Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo: “Eu
coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao
mundo inteiro”. Atos 13.47

0 a 2 anos: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
3 a 6 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
Atos 15.36— casa. Atos 16.31
7 a 12 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
16
casa. Atos 16.31
Atos 17—
18.22

0 a 2 anos: Creia no Senhor (...) e será salvo. Atos 16.31
3 a 6 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
casa. Atos 16.31
7 a 12 anos: E Paulo ficou ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela
gente. Atos 18.11

0 a 2 anos: 0 a 2 anos: Creia no Senhor (...) e será salvo. Atos 16.31
Atos 18.23— 3 a 6 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
21.26
casa. Atos 16.31
7 a 12 anos: Lembrem das palavras do Senhor Jesus: “É mais feliz quem dá do que
quem recebe”. Atos 20.35b
0 a 2 anos: 0 a 2 anos: Creia no Senhor (...) e será salvo. Atos 16.31
Atos 21.27— 3 a 6 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
26
casa. Atos 16.31
7 a 12 anos: Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a
sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Atos 26.22
0 a 2 anos: 0 a 2 anos: Creia no Senhor (...) e será salvo. Atos 16.31
3 a 6 anos: Creia no Senhor Jesus e você será salvo — você e as pessoas da sua
Atos 27—28 casa. Atos 16.31
7 a 12 anos: Por isso, homens, tenham coragem! Eu confio em Deus e estou certo
de que ele vai fazer o que me disse. Atos 27.25

O povo de Deus
Saber: Testemunhar.
aproveita as
Sentir: Ter sensibilidade para aproveitar as oportunidades.
circunstâncias
para testemunhar Praticar: Aproveitar as oportunidades para testemunhar.
a todos.
O povo de Deus
prossegue sua
jornada de fé até
o fim.

Saber: Prosseguir sua jornada de fé até o fim.
Sentir: Alegria e ousadia para prosseguir a jornada de fé até
o fim.
Praticar: Aceitar o desafio de prosseguir a jornada de fé até o
fim.

TEMA 1 MILAGRES E MARAVILHAS
Semanas 1 a 4: (...) vocês receberão poder (...). Atos 1.8
Princípio: O povo de Deus crê no nome de Jesus.

TEMA 3 O PODER DA ORAÇÃO
Semanas 9 a 12: (...) a igreja continuava a orar (...). Atos 12.5
Princípio: O povo de Deus ora com fervor.

TEMA 2 UMA LUZ NO CAMINHO
Semanas 5 a 8: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9.20b
Princípio: O povo de Deus anuncia o evangelho.

TEMA 4 ENTRE LOUVORES E ALGEMAS
Semanas 14 a 17: Creia no Senhor (...) e será salvo. Atos 16.31
Princípio: O povo de Deus leva seus familiares a Jesus.

