
II - NASCE A IGREJA DE JESUS 

 
Texto base: Atos 2:1-47. (Líder leia o texto indicado várias vezes para que possa conta-lo 
com suas próprias palavras para as crianças). 
 
Hora da História: Como Jesus havia prometido, os primeiros cristãos receberam o Espírito 
Santo enquanto eles oravam. O Espírito Santo encheu o coração dos discípulos de alegria e 
amor.  

Os discípulos de Jesus gostam muito de se reunir para adorar a Deus e ter comunhão 
(amizade). Você gosta de se reunir com seus amigos? O que você faz quando se reúne com 
seus amigos? Além de brincar juntos, alguma vez você já adorou a Deus junto com seus 
amigos? Sozinhos somos apenas um cristão. Mas juntos somos a Igreja de Jesus!  

A Igreja de Jesus é formada por todas as pessoas que amam Jesus e obedecem a 
sua Palavra. A Igreja costumava se reunir nas casas para estudar a Palavra, adorar a Deus, 
comer juntos e ter amizade. Hoje nós fazemos a mesma coisa. Nos reunimos nas casas toda 
semana para adorar a Deus, comer juntos e ter amizade. Qual o nome disso? (Célula).  

Além disso, eles repartiam o que tinham uns com os outros. Você sabe repartir o que 
você tem com outros? Era tão legal fazer parte da Igreja que as outras pessoas queriam fazer 
parte da Igreja também. Por isso, a cada dia o Senhor acrescentava à Igreja aqueles que iam 
sendo salvos! 
 

Para Memorizar: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do 
pão e nas orações” (Atos 2:42) 
 
Verdade Bíblica: Ser igreja é ter comunhão (amizade) com Deus e com os irmãos. 
 
Aplicação Prática: Será que eu tenho me reunido para adorar a Deus e ter amizade com 
meus irmãos? 
 
Atividade com Aprendizado Bíblico: Entregar as bexigas aos participantes e pedir que eles 
fiquem brincando com as bexigas um passando para o outro sem deixá-las cair no chão.                         
Ir aos poucos retirando algumas crianças do círculo, uma a uma e perceber como aumenta a 
dificuldade dos últimos que ficarem na roda para deixar tantas bexigas no ar, sem que elas 
caiam. 
Depois de terminada a dinâmica, incentivar o debate entre as crianças da célula sobre o que 
ocorreu, e explicar para as crianças que a igreja está dentro de cada um, e que todos devem 
participar juntos, pois cada um tem um lugar especial na Igreja.  
A Igreja, assim como as bexigas não podem se sustentar no ar, isto é, sozinha ou com poucas 
pessoas, sem o auxílio de todos os membros e irmãos em Cristo, ela precisa de todos nós, e 
que todos cooperem juntos, em amor e amizade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Nome: _______________________________________________________ data: ___/___/__ 

 


