
Áquila e Priscila amavam a Deus. Juntos, eles continuaram a

trabalhar, compartilhando o seu tempo, casa e pertences para

ajudar e servir aos outros.

Áquila e Priscila amam a Deus mais do que suas próprias vidas.

Ao ajudar Paulo a compartilhar Jesus com outras pessoas, eles

estavam dispostos a colocar as suas próprias vidas em perigo. 

PONTOS FORTES 

•  Priscila e Áquila eram muito gentis com outras pessoas e cuidavam

    das necessidades delas.

•  Eles decidiram ajudar e permanecer fiéis ao seu amigo Paulo, mesmo

    quando outras pessoas ficavam com raiva dele e o rejeitavam.

•  Áquila e Priscila amavam ensinar às outras pessoas sobre Jesus.

O RELACIONAMENTO DE PRISCILA E ÁQUILA COM DEUS

•  Priscila e Áquila amavam tanto a Deus que eles estavam dispostos

    a sacrificar tudo o que tinham por Ele.

•  Podemos  ver o “fruto” do Espírito Santo revelado em todas as

    obras deles. Eles eram gentis, amorosos, bons, pacientes e fiéis

    a todos ao seu redor.

“Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus”.
- Romanos 16:3 (NVI)

ATITUDE HEROICA

•  Áquila e Priscila, marido e mulher, moravam em Corinto. Originariamente,

  eles eram da Itália, mas tiveram que fugir de lá porque estavam

  sendo perseguidos como judeus.

•  Quando o apóstolo Paulo viajou para a Grécia, ele se tornou amigo de

  Priscila e Áquila e ficou na casa deles. Todos eles eram fabricantes

  de tendas e faziam tendas juntos (Atos 18:1-3).

•  Paulo pregou as Boas Novas de Jesus ao povo de Corinto. As pessoas

  não ouviram e ficaram zangadas com Paulo. Priscila e Áquila, no

  entanto, continuaram a ajudar Paulo a falar às pessoas sobre Jesus,

  mesmo quando as suas vidas estavam correndo perigo (Romanos 16:4).

•  Priscila e Áquila viajaram com Paulo até uma outra cidade chamada

  Éfeso. Lá, Priscila e Áquila conheceram um irmão em Cristo chamado

  Apolo, que ensinava as Escrituras Hebraicas a outras pessoas.

•  Apolo não ensinava sobre Jesus porque Ele não conhecia a história

  da vida de Jesus. Priscila e Áquila compartilharam alegremente com

  ele tudo o que Jesus fez, para que ele também pudesse

  compartilhar essa verdade com outros (Atos 18:24-26).

•  Eles tinham uma igreja que se reunia na casa deles e lá tinham

  comunhão com outros cristãos. (1 Coríntios 16:19).

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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