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As pessoas que conhecem Jesus através dos
apóstolos aumentam a cada dia.

Há judeus nascidos em Jerusalém, mas também
judeus que falam outras línguas e são de países
distantes.

Há muito a fazer: devemos ajudar os doentes, os
pobres, os idosos e as viúvas.

Os apóstolos trabalham muito,mas não conseguem
chegar a todos.

Os apóstolos querem que todos sejam atendidos
bem e decidem encontrar alguém que ajude os
necessitados.
Eles se reúnem em assembleia e elegem sete homens
para fazer esse serviço; um deles é Estevão.

Estevão, com o amor de Jesus no coração, cuida de
todos aqueles que falam grego: ajuda muitas pessoas
carentes, ajuda os pobres, cura os doentes e
vai falar sobre Jesus no templo. Todos o escutam com
muita atenção. Como é lindo o que ele diz!

– Deus ama a todos nós! – diz Estevão. – Ele ama
também aqueles que não O conhecem.

Deus nos amou, amou-nos tanto que enviou Jesus.
Nós não entedemos que Jesus era o filho de Deus e
O colocamos na cruz.
Alguns Doutores da lei sentados no templo não
querem ouvir Estevão falar assim.

Então, procuram falsas testemunhas que dizem: –
Estevão nos ofende, a este lugar santo e à nossa lei.

Em seguida, o capturam e o levam diante das
autoridades, onde é acusado de falar contra eles e
contra o templo.
Todos fixam os olhos nele... mas o rosto de Estevão é
como aquele de um anjo! Com grande fervor Estevão
explica para eles o plano que Deus há para o seu
povo.
Mas quando está para falar de Jesus é interrompido.

– Você é um blasfemo! – É claro, eles não acreditam
que Jesus foi mandado
por Deus!
Estevão olha para o céu e diz: – Eis que vejo Jesus à
direita de Deus Pai.

Os sacerdotes ao escutarem essas palavras tampam
os ouvidos e gritando o empurram para fora da cidade,
para matá-lo, atirando-lhe muitas pedras.
Contudo, Estevão antes de morrer reza em alta voz e
pede a Deus que perdoe os seus assassinos.

Os cristãos estão muito tristes pela sua morte porque
o amam. Mas estão também orgulhosos por ele e
enquanto enterram o seu corpo dizem:

– Estevão fez como Jesus: perdoou aqueles que o
matavam, morreu por Ele (por Jesus).

Naquele mesmo dia, Saulo, um jovem que estava
presente quando mataram Estevão, começa a
perseguir outros cristãos.
Saulo tem certeza que os cristãos são contra as leis
de Deus e por isso os persegue:

entra em suas casas arrastando-os à força, para
lançá-los na prisão e aprova quando são condenados
à morte!
Quer eliminar todos os cristãos até mesmo aqueles
que fugiram para longe e, por esse motivo, obtém
do seu chefe a licença para ir a uma cidade vizinha
chamada Damasco, para procurá-los e levá-los
presos a Jerusalém.
Durante a viagem acontece uma coisa realmente
extraordinária:

Uma luz fortíssima cega-o e (ele) cai por terra. Quando
está no chão, escuta uma voz que lhe diz: – Saulo,
Saulo, por que me persegues?
Saulo quer saber quem está falando com ele e a voz
responde: – Eu sou Jesus que você persegue, agora
levante-se, entre na cidade e lhe será dito aquilo que
você deve fazer.
Saulo se levanta do chão, mas não pode ver nada.
Os homens que estão com ele escutaram a voz, mas
não viram ninguém, pegam-no pela mão e levam-no
até a cidade.
Enquanto isso, em Damasco, tem um amigo de Jesus
que se chama Ananias, um verdadeiro cristão.

O Senhor ordenou-lhe que fosse à casa de um homem
chamado Judas, onde se encontrava Saulo.

Ananias conhece bem Saulo e todo o mal que tem
feito aos cristãos, tem medo de encontrá-lo, mas é
encorajado pelas palavras do Senhor:

Desta história o que mais
impressionou
vocês?
Talvez vocês conheçam
outros santos que deram
testemunho de Jesus.

– Vai, pois eu escolhi Saulo para levar o meu nome a
todos os povos!

Assim que chega à casa encontra Saulo e lhe diz:
– Saulo, meu irmão! Foi o Senhor quem me enviou:
esse Jesus que apareceu no caminho por onde você
vinha.
– Enviou-me para que você recupere a vista e fique
cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caem
dos olhos de Saulo algo semelhante a escamas.
Que alegria: pode ver novamente e se levanta sozinho!
Logo recebe o batismo, alimenta-se e recobra as
forças.
No dia seguinte manda voltar os soldados voltarem
para a Jerusalém e fica com os discípulos em
Damasco. Está tão feliz que proclama a todos que
Jesus é o Filho de Deus.
Os judeus dizem: – Mas não é este homem que veio
aqui para prender os cristãos? O que está fazendo
agora? Ele enlouqueceu? E decidem matá-lo.
Deus, porém, preparou Saulo para uma grande missão
e não permite que ele seja assassinado: assim, os
seus companheiros ficam sabendo do perigo e, como
as portas da cidade estavam cheias de soldados,
ajudam-no a fugir descendo pela muralha dentro de
um cesto.
Assim, Saulo poderá visitar muitos povos e fazer com
que conheçam bem Jesus, e ensinar como os cristãos
se amam uns aos outros.

Chiara: – Se somos amados por alguns e perseguidos
por outros é sinal de que somos de Cristo.

Quem se lembra? Paulo
antes era contra os cristaos,
ao contrario, agora nao
mais. O que fez ele mudar
de idéia?

Os amigos de Emanuel
Emanuele – Itália
Emanuel tem quatro anos. Quando ele era pequeno,
seu pai faleceu e foi para o céu.

Na creche ele conhece Roberto e Paolo, cujas mães
faleceram.

Emanuel diz a eles: – Agora a mãe de vocês está no
céu com Jesus, como o meu pai. Um deles responde:
– Não é verdade, não existe o céu!. E o outro
acrescenta: – Nem Jesus existe”
Naquele dia Emanuel retorna triste para casa. À
noite, vendo que a avó está se preparando para sair,
pergunta: – Aonde vai, vovó?
A avó lhe responde: – Vou à Igreja encontrar Jesus.
– Sabe vovó – diz Emanuel – Paolo e Roberto me
disseram que Jesus não existe!
A avó responde: – Talvez eles falem assim porque
ninguém nunca falou de Jesus para eles! – Não
conhecem mesmo? – pergunta Emanuel.
No dia seguinte, Emanuel vai jogar com Paolo e
Roberto e fala para eles sobre Jesus.

Retorna para casa contente e diz para a avó: – Agora
Roberto e Paolo também conhecem Jesus.

Amanda consegue fazer a todos felizes!
Amanda – Austrália
Amanda quer amar Jesus em todos como Chiara
fazia.

Os seus companheiros de jogos, Francisca, Samira e
Thomas, algumas vezes se comportam mal.

Um dia Amanda vai à casa deles para encontrá-los. É
difícil amá-los, porque a tratam mal.

Mas Amanda procura amá-los assim mesmo. E Jesus
a ajuda.

De fato, pouco depois Amanda vê que Francisca
procura uma pena, e logo lhe dá a sua.

Em certo momento, Samira pergunta: – Posso usar os
seus pincéis? – Sim, sim, pode pegá-los – responde
Amanda.
Depois, tira do bolso as suas bolinhas de gude e
observa que Thomas se interessa muito. Então, lhe
diz: – Você quer algumas?
– Sim – responde Thomas.

Amanda dá duas bolas para ele.

À noite, Amanda retorna para casa contente:
conseguiu fazer todos felizes!

Chiara: – Se somos amados por alguns e perseguidos
por outros é sinal de que somos de Cristo.

