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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste Livro Pequenos Grupos dos Menores “O Resgate: do Inicio ao Fim” é levar as crianças a 

assumirem um compromisso de fidelidade com Deus, sendo verdadeiros discípulos que cumprem a missão 

e mostram aos outros o amor de Jesus.

Nosso profundo carinho e gratidão a Eleni Wordell, Carol Oliveira e toda a equipe da UCOB, bem como à 

diagramadora Suzana Lima, que fizeram deste material, um modo prático das crianças firmarem as ver-

dades eternas em seus corações. Que seja de grande utilidade! 

Deus abençoe a todos os participantes!

 

Graciela de Hein
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ORIENTAÇÕES

Querido professor, 

Diante do desafio de:

1. fazer com que as crianças saibam que estão envolvidas num grande conflito que é real; 

2. levá-las a sentirem que Jesus as ama e as compreende porque também enfrentou esse conflito;

3. incentivá-las a responderem positivamente, permanecendo do lado de Cristo, ajudando outros a 
entenderem que existe esse conflito e que é preciso tomar uma decisão; 

Estamos propondo um conjunto de lições para Pequenos Grupos de Crianças, tendo como fundamentação 
a Bíblia e cinco livros do Espírito de Profecia: Os Escolhidos, O Libertador, Eventos Finais, Visões do Céu e A 
Vida de Jesus.

O livro e o capítulo que fundamentam cada lição estão indicados no rodapé.

Você poderá incentivar os pais a lerem com os filhos maiores o capítulo do livro que será tema da lição 
seguinte. 

Objetivos Gerais 

• Apresentar às crianças um panorama geral do conflito cósmico no qual participamos;

• Conscientizá-las que toda decisão tomada reflete de que lado ela escolheu estar.

• Alertá-las que Satanás utiliza estratégias disfarçadas em algo bom para enganá-las, misturando 
verdade com erro, apresentando algo mal como inofensivo;.

• Introduzir os livros do Espírito de Profecia às crianças

ESTRUTURA DO MATERIAL

As 40 lições estão organizadas/distribuídas em seis grandes blocos, de acordo com a ordem cronológica 
dos acontecimentos.

• Era uma vez uma Batalha

• O Herói da Batalha

• Aprendendo a viver durante a Batalha

• O Vencedor da Batalha

• O fim da Batalha

• Felizes para sempre

Cada lição está organizada em quatro seções:

Pra início de conversa: Esse é o momento do “quebra-gelo”. Tem como objetivo chamar a atenção para o 
tema a ser desenvolvido. Seu conteúdo pode conter os primeiros conceitos e valores a serem trabalhados. 
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A Verdadeira História: Seção destinada à apresentação da história bíblica. 

As histórias devem ser encenadas. Use as crianças para representar os personagens. Se elas não souberem 
a história, você informa o conteúdo da fala e a criança dramatiza/encena em seguida.

E você, o que acha?: Seção destinada à apresentação do valor, conceito ou princípio proposto.

Essa aplicação será realizada a partir da História Bíblica selecionada. Sempre haverá uma citação do Espí-
rito de Profecia, mesmo que parafraseada. 

Nesta seção, as crianças precisam abrir o Livro Sagrado e responder as perguntas para reflexão. 

Fazendo a diferença: Esse é o momento da decisão e da proposição de um desafio a ser realizado durante 
a semana.

O líder tem o papel fundamental na condução da criança para a tomada de decisão em cada lição apresen-
tada. Nesta seção, há sugestão de perguntas que podem ser feitas num apelo. Há também os desafios para 
cada criança cumprir na semana. 

Estes desafios precisam ser:

• Comunicados aos pais para acompanharem seus filhos neste processo.

• Lembretes durante a semana. Sugerimos que seja formado um grupo do WhatsApp de pais, 
como meio de lembrá-los das tarefas do Pequeno Grupo e uma forma de incentivar os pais a 
discipularem seus filhos, fazendo o culto familiar e compartilhando as experiências espirituais 
relacionadas a seus filhos.

• “Feedback” na reunião seguinte, perguntando a cada um como se sentiu ao cumprir a tarefa, tendo 
assim um retorno de todos. É importante e necessário incentivá-los, mesmo que não tenham reali-
zado o desafio, para que assim se sintam motivados a realizar o próximo.

FAZER UM QUADRO COM A INFORMAÇÃO ABAIXO PARA SER UM RECADO A PARTE:

A maioria das lições têm vídeos para serem assistidos. Basta digitar na barra de busca do 
Youtube o que está entre parênteses. O nome do canal também está especificado. IMPOR-
TANTE: É preciso digitar exatamente o que está escrito, para não ser direcionado para 
outro link, assistindo assim algo que não seja próprio para o momento. Este vídeo pode ser 
enviado anteriormente para a família veja com a criança, criando assim uma conexão entre 
família e PG. Ou, se preferir, pode ver assistido com as crianças no próprio encontro do PG.

O Pequeno Grupo de Crianças deve ser um ambiente discipulador, em que um ama e cuida do outro. Não 
é apenas mais uma reunião regular da igreja, mas um encontro de amigos que tem o mesmo objetivo: 
ir para o céu. É preciso que essa caminhada seja a mais prazerosa e edificante possível, rendendo-se à 
direção do Espírito Santo a cada manhã e ajudando o outro nessa caminhada cristã. 

Esse PG é também um forma de cumprir a missão na medida em que outras crianças são convidadas pelas 
crianças adventistas a participarem das reuniões. Dessa forma, incentive-os para que cada uma convide 
seus amigos para as reuniões.

Que Deus abençoe você, querido(a) líder e que sua dedicação e perseverança nesse processo de discipu-
lado seja coroada de muitas bençãos para a glória de Deus.
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LIÇÃO 1

COMO TUDO COMEÇOU...

OBJETIVO: 
• Entender que Deus, desde a criação do nosso mundo, tinha um plano de resgate para nos salvar.

PRA INÍCIO DE CONVERSA: 
MATERIAL NECESSÁRIO: alguns alimentos que sejam conhecidos para as crianças provarem, exemplo: 
maçã, laranja, melancia, etc.

Exponha os alimentos em uma mesa, mas não permita que peguem, somente os observem.
Escolha um dos alimentos e prove diante das crianças. Faça perguntas para instigar a curiosidade, tipo: 
vocês sabem o que estou comendo? Como é o nome disto? Vocês acham que está gostoso? Está doce ou 
um pouco azedo? Espere e interaja com as respostas.
Agora repita a atividade convidando algumas crianças para provarem os alimentos, conduza novamente 
as perguntas ao grupo.
Quando todos que manifestaram interesse tiverem participado, finalize dizendo que não tem como saber 
o sabor do alimento a não ser que o experimentemos. 

Como saber se a laranja está doce ou azeda se não a experimentarmos? Para entendermos melhor o 
sentimento da outra pessoa é preciso passar pelo mesmo momento de vida que ela está passando. Foi 
isso que Jesus fez por nós, ao vir a este mundo, escolhendo passar por tudo o que passamos, só assim Ele 
pode nos entender e nos ajudar.

A VERDADEIRA HISTÓRIA: 
Antes da criação do nosso Planeta, tudo era perfeito, alegria e paz lá no Céu. Até que o pecado nasceu no 
coração de Lúcifer, o anjo mais querido por todos. Ele não estava satisfeito, queria ser até maior do que 
Deus. Tentou afastar os seres celestiais de seu Criador para conseguir a atenção toda para si. E foi isso 
que ele fez, afastando a terça parte dos anjos. Ele não queria mais viver naquele ambiente do Céu, queria 
que só ele fosse adorado. Ficou impossível o bem (Deus) conviver junto com o mal (Satanás) e, por isso, 
ele e os anjos que não obedeciam e não amavam mais a Deus, foram expulsos do Céu.
Mas nem tudo estava perdido, antes mesmo disso acontecer, Deus fez um grande plano de resgate para 
salvar todos que não quisessem viver mais em um ambiente cheio do mal. Qual foi esse plano? Quem 
seria o Resgatador? Como aconteceria isso? 
Quando o nosso Planeta foi criado, Jesus participou ativamente da criação de tudo o que existe. Ele estava 
lá, juntamente com Deus, enchendo nossa Terra com tudo o que poderia nos dar alegria.
Lá estavam Adão e Eva vivendo naquele paraíso que foi criado para eles com tanto amor. Mas não foi 
sempre assim, pois eles escolheram desobedecer a Deus e isso causou a separação entre o homem 
(criatura) e Deus (Criador).
E a lei de Deus dizia que quem desobedecesse deveria sofrer as consequências: incluindo, morrer. 
Como Adão e Eva desobedeceram, alguém tinha de morrer pois a lei exigia assim. Por isso, Jesus veio aqui 
nesta Terra, viveu sem pecado, para mostrar que a lei poderia ser guardada e que a morte de Jesus os 
livrava de morrer para sempre. Ele queria a volta do homem para Seus braços somente por amor, e não 
por obrigação. E agora? Como Ele resolveria isso? 
Era a hora de colocar em prática o grande Plano de Resgate, aquele que foi planejado antes mesmo de 
Lúcifer ter pecado em seu coração. 
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Mas, vamos começar a entender um pouco disso agora. Quem era o Resgatador? Sim, Jesus! Ele poderia 
ter ficado no Céu, cheio de glória e poder, mas escolheu vir nos dar a chance de viver.
Vocês sabiam que Jesus veio como homem? Ele era Deus, mas assumiu a forma humana para que pudesse 
conviver e se aproximar da humanidade para os entender e os resgatar.
Jesus veio para desmascarar as mentiras de Satanás e para provar ao Universo inteiro que é possível servir 
e amar a Deus de todo o coração. 
Jesus nasceu e viveu aqui neste mundo. Foi tentado em todas as coisas. Você consegue imaginar Jesus 
sendo tentado a brigar com o amiguinho? Bater no coleguinha? Desobedecer à mamãe e ao papai? Isso 
realmente aconteceu. Porém, o mais importante é que Ele não fez nenhuma dessas coisas erradas. Ele 
sabe como é difícil fazer o certo; mas também sabe que o Senhor o ajudava a vencer as tentações, assim 
como eu e você podemos vencer. 
Quando Satanás trouxe o pecado para o planeta Terra, é como se ele tivesse feito um enorme buraco entre 
Deus e nós. Mas, Jesus veio fazer a “ponte” entre o Céu e a Terra.
E o inimigo, a cada dia, ainda tenta fazer com que esse buraco exista, nos fazendo ir para longe de Deus e 
a fazer aquilo que é errado, mas Jesus está sempre ao nosso lado, nos ajudando a ficarmos perto de Deus 
em todo o momento.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Como a vida de Jesus aqui na Terra nos dá a garantia de que podemos vencer o pecado assim como Ele 
venceu? Vamos ler o texto de Hebreus 2:17-18? “... era necessário que ele se tornasse semelhante a seus 
irmãos em todos os aspectos. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz 
de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.”

No Livro O Libertador, Ellen White diz que a vida de Jesus aqui na Terra foi um exemplo de obediência e 
como Filho de Deus, Ele nos dá poder para obedecer.

Qual é a promessa que temos na Bíblia sobre como Jesus nos entende em nossas fraquezas e tentações? 
Leia Hebreus 4:15: “Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraque-
zas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado.”

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Porque me amou tanto assim - Crianças Diante do Trono (legendado) | Canal: Carol Ribeiro

FAZENDO A DIFERENÇA
Como você se sente sabendo que Jesus o entende em todas as suas dificuldades, tentações e frustrações 
que enfrenta, porque Ele já passou por tudo isso? Você já se sentiu triste porque um amiguinho deixou 
você de lado? Ou já se sentiu tentado a olhar a resposta da prova do colega? Até mesmo já achou que fez 
algo tão terrível que Deus não gostaria mais de você? Jesus sabe exatamente como você se sente! É muito 
bom ter essa certeza de um Amigo sempre ao nosso lado, ajudando-nos em tudo o que precisamos. Mas, 
para isso, nós devemos escolher a cada dia estar perto dEle! Sempre temos dois caminhos a escolher! 
Precisamos decidir estar ao lado de Jesus todos os dias! Vamos, juntos, dizer agora?

“Querido Deus, eu Te agradeço porque Jesus morreu em meu lugar e, por isso, posso ser salvo hoje e viver 
uma vida feliz ao lado de Jesus. Amém.”
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OBJETIVOS 
• Saber que o mal existe, mas não foi Deus quem o criou. 

• Sentir necessidade de estar próximo de Jesus para fazer as escolhas corretas.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: garrafa pet para cada criança, funil, água, bola encapada com a cor preta e bola 
encapada com a cor branca.

Na dinâmica de hoje, as crianças participarão de um “jogo de boliche” diferente. Para tanto, providencie 
uma garrafa pet para cada criança. Auxilie cada uma, com a ajuda de um funil, para encher a garrafa, 
com água até a metade. Feito isso, coloque as crianças em círculo, com a garrafa à sua frente. Deixe uma 
bola revestida com papel ou tecido branco no centro. Tenha outra bola revestida de papel ou pano preto. 
Entregue a bola com revestimento preto para que cada criança tente derrubar, pelo menos, uma garrafa. 
Repita o jogo quantas vezes forem necessárias. Quando finalizar, peça que todos se assentem, mas deixe 
cada uma com sua garrafa e a bola branca e preta em local bem visível. 
Em seguida, pergunte: vocês gostaram do jogo? Quem derrubou mais garrafas? Por que tinha uma bola branca 
no centro da roda de garrafas? Por que a bola que derrubava as garrafas era de cor preta? Estimule a criati-
vidade e imaginação das crianças e deixe-as responderem, despertando a curiosidade pela resposta correta.
Aplique a brincadeira, dando significado aos elementos, como sendo o início da guerra no Céu, quando 
Deus (bola branca) tinha ao seu redor os anjos puros (garrafas), num lugar onde tudo corria muito bem 
até quando Lúcifer alimentou um sentimento pecaminoso (inveja: bola preta) e destruiu a paz celestial. 

Na semana passada, aprendemos que um ser, lá no Céu, começou a querer ser maior do que Deus, e por 
causa do pecado, precisou ser colocado em prática o Plano de Resgate. Hoje, descobriremos como o mal 
começou e por que Deus permitiu.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS:
Você sabe o que é um resgate? 

Título: Resgate de Afogamento na praia de Coqueiral de Itaparica Vila Velha – Es | Canal: Rômulo Barcellos

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Muito antes de existirmos e de nossa Terra ter sido criada, Deus habitava o Céu com Seu Filho, Jesus, e 
com o Espírito Santo. Os anjos foram criados por Eles. No céu, todos eram alegres e só existia paz, pois 
ninguém desobedecia ou brigava.
Porém, esse ambiente maravilhoso não permaneceu assim o tempo todo, pois o mal começou no 
coração de um lindo e poderoso anjo chamado Lúcifer. Ele tinha uma posição muito especial e privile-
giada. Era o primeiro de todos os anjos, e só estava abaixo do Filho de Deus em grau de importância. 
Mesmo assim, ele começou a sentir inveja da glória que Deus dava ao Seu Filho e desejou que todos o 
adorassem também. 
Foi aí que o pecado entrou na Terra e a paz e alegria que existiam foram quebradas. Deus, mais que 
depressa, promoveu uma grande reunião com todos os anjos. Nesse encontro, explicou o real papel do 
Seu Filho e que Ele era Deus, pois também era Criador. 

LIÇÃO 2

O INIMIGO ANTES DA GUERRA
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Lúcifer não aceitou os argumentos e queria ser considerado como Jesus. Era o bem lutando contra o mal 
pela primeira vez.
É isso que acontece, hoje, dentro da nossa mente, a cada dia. Quando temos vontade de fazer algo que 
é errado, é esse anjo desobediente que quer que a gente faça o mesmo que ele fez. Seu nome é Satanás 
que significa “inimigo”. Ele sabe como nos enganar.
Os conselhos e advertências não adiantaram e Lúcifer continuou alimentando a inveja e o ciúme. Com 
isso, a fofoca foi crescendo e ele ainda colocou outros anjos em revolta contra o Senhor. Anjos obedientes 
começaram a ser envolvidos pelo mal. Lúcifer começou a plantar a sementinha da dúvida e da desobedi-
ência para com Deus. Com isso, ele levou anjos a terem o mesmo sentimento que estava em seu coração. 
Não eram mais agradecidos e não queriam mais adorar a Deus. 
Deus ainda teve muita misericórdia de Lúcifer, procurando convencê-lo do seu erro, mas foi em vão. 
Então, Lúcifer (querubim cobridor) se tornou Satanás (adversário) e junto com os anjos que também qui-
seram continuar desobedecendo, precisaram ser expulsos do Céu!
Esta é a verdadeira história do surgimento do mal em nosso Universo!

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Por que Deus não destruiu este ser celestial acabando de vez com o pecado, antes que ele se espalhasse 
pelo Universo? 

Algumas respostas sobre esta grande guerra só teremos no Céu, mas veja algo que pode ajudar.
“Seria difícil para os habitantes do Céu e dos mundos não caídos ver a justiça de Deus na destruição de 
Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor em vez de 
o fazerem por amor.” Os Escolhidos, p. 16.

Pense em uma escola. Um aluno desafia o diretor e diz que ele é ladrão, o que é mentira. Se o diretor sim-
plesmente o expulsasse da escola, todos respeitariam o diretor, mas seria por medo dele fazer algo seme-
lhante com eles. E ainda duvidariam acerca do que o aluno havia falado se era ou não verdade. Em escala 
bem maior, foi isso que aconteceu no Céu. Se Deus simplesmente exterminasse Satanás, todos os outros 
anjos O adorariam por medo. O respeito dos anjos para com Deus não seria por amor, mas sim por medo 
da consequência e Deus não queria isso.

E quanto a nós, qual é a nossa posição diante dessa luta? O inimigo está sempre ao nosso redor querendo 
nos fazer escolher ficar ao lado dele.

Em I Pedro 5:8 diz assim: “O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a 
quem possa devorar.” 

Para nos proteger desse leão, que é Satanás, e que está muito bravo, precisamos ter Jesus sempre em 
nosso pensamento e assim a gente fica ligado nEle. Essa decisão nos faz fortes para vencer o pecado.

FAZENDO A DIFERENÇA
Diariamente precisamos fazer nossas escolhas! Que caminho seguiremos? De que lado estaremos nesta 
batalha? A quem prestaremos obediência? 

Vamos falar para Jesus sobre nossa decisão ao lado dEle?

“Quero Senhor, estar sempre ao Seu lado, dizendo não à voz de Satanás, que fala comigo quando me 
tenta. Ajude-me cada dia, a ouvir a Sua voz. Amém!”.

Na próxima reunião, gostaria que vocês contassem uma situação que viveram durante a semana em que 
tiveram de escolher entre fazer o bem ou o mal. Que lado venceu? 
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LIÇÃO 3

SERÁ QUE O RESGATADOR VEM?

OBJETIVO
• Saber que o Senhor governa o mundo, teve e tem tempo certo para todas as coisas: tanto para a vida 

de Jesus como nosso Resgatador, quanto para o Sua segunda vinda, em nosso Resgate Final.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: Opção 1 – Papéis dentro de uma caixa com situações cotidianas escritas, tais 
como: acordar, almoçar, ir à escola, tomar desjejum, ir à igreja, etc.

Opção 2 – Relógio digital.
Opção 1 – Distribua os papéis entre as crianças e peça que façam a mímica da atividade para os outros 
adivinharem. Pode ser realizado em grupos, duplas ou até mesmo, uma pessoa para todo grupo. Após 
fazerem as mímicas, converse com as crianças que para cada atividade ou tarefa que realizamos durante 
o dia, há um horário específico. 
Opção 2 – Mostre um relógio digital (para os que ainda não conhecem os números, informe). Pergunte 
para as crianças o que fazem em cada horário (ex: 7h – e peça que uma dupla represente e outra adi-
vinhe). Assim por diante. Repita enquanto achar necessário. 

Cada atividade tem um horário certo para ser realizada. Se isso não acontecer, vira bagunça. Na semana 
anterior, conversamos um pouco sobre como Satanás veio parar aqui no nosso mundo e também como o 
Senhor cuida de cada um de nós, mesmo enquanto esperamos o Resgate Final.
Da mesma forma como vimos hoje, que cada atividade tem um horário específico para acontecer, havia 
um tempo certo para que Jesus, nosso Resgatador, viesse a este mundo nos resgatar do pecado.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Adão e Eva foram criados perfeitos, à imagem de Deus. Mas eles escolheram desobedecê-Lo e decidiram 
pecar, sendo assim, não podiam mais morar no lindo jardim que Deus tinha criado para eles viverem.
Quando ouviram, pela primeira vez, sobre a promessa da vinda do Salvador, ainda lá no Éden, eles espe-
ravam que ela se cumprisse muito rápido, enquanto estavam vivos. Quando nasceu Caim, seu primeiro 
filho, eles achavam que ele já era o Resgatador. Mas não foi assim que aconteceu. Eles morreram sem ver 
o cumprimento da promessa! E assim foi com Abraão, Moisés, Isaías, Daniel, que esperavam ansiosos a 
vinda do Messias e Seu aparecimento, mas Ele não veio. Passaram-se centenas de anos, séculos e o povo 
de Israel estava sem esperança da promessa da vinda do Resgatador.
Entre os gentios, que eram considerados pagãos pelos judeus, também havia pessoas que estudavam as 
profecias, encontradas nas Escrituras, relacionadas ao Messias. Mas o povo de Deus não queria compar-
tilhar as verdades com eles, foram egoístas. Muitos ainda esperavam a vinda do Messias como um pode-
roso príncipe que viria fundar um reino em Israel, como Resgatador para as nações. 
Diante de toda essa situação, Deus já havia determinado a hora da vinda de Cristo. E quando o grande 
relógio do tempo indicou o momento certo, Jesus nasceu em Belém.
O inimigo fez de tudo para que a vinda de Cristo não acontecesse. Ele tentou atrapalhar o preparo do 
terreno para a vinda de Jesus. Ele tornou mau o coração das pessoas. Satanás queria, com tudo isso, que 
Deus desistisse da Terra e assim a deixasse inteiramente em suas mãos. 
E, ainda hoje, ele faz isso comigo e com você. Jesus já veio uma vez como criança, e Satanás desviou a 
atenção do povo para que eles não O aguardassem da maneira certa. E assim ele faz conosco hoje! Tira 
nossa atenção de Jesus com coisas que não O agradam e faz com que não desejemos e não esperemos, 
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com alegria, a Sua segunda vinda a esse mundo. E o que acontecerá se não estivermos preparados para 
esse grande momento? Não perceberemos os sinais que apontam a Sua vinda (as pessoas sendo más, 
guerras, fomes, aumento de doenças e um grande número de pessoas tendo ainda mais vontade de 
estudar a Bíblia) e, consequentemente, não estaremos prontos para receber a Jesus a fim de morarmos 
com Ele para sempre!
Em vez de destruir o mundo, Deus enviou Seu filho para o salvar, provendo um meio de resgate, simples-
mente porque nos ama muito.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Ainda hoje, Satanás procura colocar mentiras sobre Deus em nossa mente. Ele quer nos enganar dizendo 
que o plano de Resgate de Jesus não é necessário, e que não precisamos aceitá-lo. Porém, não tem como 
viver no Céu um dia sem termos nossos pecados perdoados e aceitarmos o sacrifício de Jesus. 

No livro O Libertador, p. 22 encontramos um texto dizendo que Jesus veio tirar os nossos pecados e nos 
deixar iguais a Ele. Isso acontece quando O aceitamos como nosso Salvador e permitimos que Ele dirija a 
nossa vida. 

Jesus quer nos ajudar a vencer o pecado, diariamente, dando a oportunidade de vivermos uma vida feliz 
com Ele. Essa amizade com Jesus e Seu amor que salva e perdoa, e nos fará vivermos em um mundo sem 
pecado novamente, quando Jesus voltar. 

A missão de Jesus está bem clara na Bíblia, vamos ler qual é? Procure a resposta em Lucas 19:10: “Pois o 
Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS:
Título: Resgate na Neve | Canal: Prheroytojunior

FAZENDO A DIFERENÇA
Mesmo sendo um vídeo engraçado, você conseguiu perceber o que é um resgate? Uma pessoa só é resga-
tada quando está numa situação muito ruim! É isso que acontece com as pessoas que moram no Planeta 
Terra. Todos somos pecadores e, por causa disso, merecemos a morte. Mas o Senhor Jesus, o nosso Res-
gatador, veio nos salvar dessa situação ruim e nos tirar para sempre de perto das tentações, do pecado e 
do inimigo. 
Sabe qual é a única coisa que precisamos fazer? Aceitar! Isso mesmo, só aceitar sermos resgatados pelo 
Maior Resgatador de todos os tempos: Jesus Cristo.
O que você gostaria de dizer para Jesus hoje? Qual é a sua escolha? (Aguarde as respostas). Vamos dizer 
isso a Jesus agora?

“Amado Senhor, eu Te agradeço pelo plano de resgate feito por nós e, hoje, eu aceito esse grande sacri-
fício e peço que a cada dia eu reconheça o Seu amor por mim! Amém.”
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OBJETIVOS 
• Saber que quando Jesus nasceu, houve um pequeno grupo que O reconheceu como o Salvador. * 

Decidir ser como os pastores que estudavam a Palavra de Deus.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: uma embalagem de presente, como por exemplo, uma caixa de sapato embru-
lhada com papel de presente.

Divida as crianças em dois grupos. Coordene a brincadeira da seguinte forma: um grupo fica dentro da 
sala, conversando em rodinha. O outro grupo, acompanhado por um adulto, sai da sala e volta trazendo 
a caixa de presente. 
Ao entrar, o grupo chega cantando “Parabéns a você! ” e se dirige ao grupo que ficou na sala. Automati-
camente, o grupo que está recebendo a surpresa não vai entender nada, e ficará curioso para saber quem 
é o aniversariante (certifique-se, previamente, que não haja aniversariantes no grupo, neste dia). 
Após a música ser cantada e não identificarem o aniversariante, conduza a interação e aplique com per-
guntas semelhantes a: “Vocês gostaram da surpresa? Tem alguém aqui fazendo aniversário hoje? Nós 
trouxemos presente para o aniversariante do dia, ninguém vai receber? Ninguém estava esperando este 
presente hoje? Ele é tão bonito e especial, porém ninguém vai ganhá-lo.” 

Houve um dia em que todos nós recebemos um presente especial e não estávamos fazendo aniversário. 
Esse presente foi Jesus!
Em nosso último encontro, aprendemos que Jesus nasceria em um determinado tempo. Deus já sabia. 
Hoje, vamos relembrar a história da chegada desse presente. Que pena que a maioria não O recebeu com 
alegria, porque não O esperava!

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS:
Título: A HISTÓRIA DO NATAL – O NASCIMENTO DE JESUS | Canal: Família Alegria

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Era noite em Belém! A cidade, normalmente quieta e tranquila, estava muito agitada com tantos visi-
tantes e hóspedes que ali vieram por ordem do decreto de César Augusto. Este dizia que as pessoas 
deveriam retornar à sua cidade natal para o registro e contagem das pessoas. José e Maria, também, pre-
cisaram obedecer a esse decreto, viajando em um burrinho, até a cidade de Belém, cidade onde a família 
de José havia nascido. 
Ao chegarem, cansados, não encontraram um lugar para descansar, pois todas as hospedarias estavam 
lotadas. Finalmente encontraram abrigo em uma estrebaria, no lugar onde os animais eram guardados. E 
foi ali que o Resgatador do mundo nasceu! 
O Céu estava em festa, anjos cantavam em júbilo e seres santos vindos de outros mundos não caídos 
observavam esse glorioso momento da Terra.
Enquanto o lindo Presente nascia na humilde manjedoura, a cidade toda dormia. Ninguém estava aguar-
dando o grande acontecimento, tudo continuava tranquilo naquela escura noite em Belém.
Não muito distante dali, alguns pastores estavam conversando e orando sobre a vinda do Resgatador. Eles 
O aguardavam e ansiavam por sua chegada. Então, naquela noite, enquanto conversavam sobre isso, o 
anjo lhes apareceu trazendo as boas-novas dizendo: ‘Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas-novas 
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de grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, 
o Senhor.’” Lc. 2:10-11.
Assustados e, ao mesmo tempo, alegres, os pastores foram ao encontro do maior Presente que a Terra 
poderia receber e ali encontraram Jesus enrolado numa cobertinha e deitado em uma simples manjedoura.
Você pode responder por que só os pastores foram visitar Jesus quando Ele nasceu? Ou por que ninguém 
mais estava esperando a chegada desse maravilhoso Presente do Céu? 
Infelizmente, poucas pessoas estavam aguardando o cumprimento dessa promessa, porque estavam pre-
ocupadas com muitas coisas que as distanciavam de Deus. Nosso dia a dia é tão cheio de coisas para fazer 
que acabamos deixando Jesus de lado. Aula, tarefa de casa, ajudar na casa, brincar com os amigos. Enfim, 
muitas vezes não temos tempo para simplesmente conversar com Jesus.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Por que, você acha, que Deus elaborou o plano de enviar Seu único Filho para ser o nosso Resgatador? E 
fez isso, mesmo sabendo que Ele não seria bem recebido aqui na Terra pela maioria das pessoas?

Vamos abrir nossa Bíblia em João 3:16 para descobrirmos a resposta? Diz assim: “Porque Deus tanto amou 
o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.”

A resposta se resume em apenas uma palavra: AMOR. Deus fez isso simplesmente porque nos ama e ama 
demais para ficar separado de nós.

No livro O Libertador, p. 25, aprendemos que Jesus sabia da possibilidade de, ao vir para a Terra, ter a 
chance de fazer alguma coisa errada e pecar, sendo assim, nunca mais teria a oportunidade de voltar 
para o Céu. Mas, mesmo sabendo disso, Ele veio como um bebê inocente, sendo tentado a fazer as coisas 
erradas que eu e você fazemos, a fim de nos dar a chance de vivermos para sempre com Ele. 

Nós, da mesma forma como os pastores de Belém, precisamos estar prontos para receber o Resgatador 
todos os dias em nossa vida. E só conseguiremos fazer isso se O conhecermos, O amarmos e passarmos 
tempo com Ele. 

FAZENDO A DIFERENÇA
Diante do desafio de ficarmos sempre pertinho de Jesus como a única maneira de nos afastarmos do mal, 
o que podemos decidir hoje? (Aguarde as respostas sobre decisões de escolherem ficar ao lado de Jesus).
Vamos decidir hoje mesmo permanecer ao lado de Jesus e agradecer a Deus por tanto amor demons-
trado por nós?

“Querido Deus, eu Te agradeço por tanto amor demonstrado por mim, enviando Teu único Filho para nascer, 
viver e morrer por mim, sendo o meu Resgatador. Eu decido, hoje, que quero permanecer ao Teu lado a cada 
dia, mas já peço a Tua ajuda para que nunca me afaste de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Amém!

Será que você conhece alguém que gostaria de receber esse Presente também? 
(Com antecedência, prepare algo bonito para que cada criança dê de presente a um amigo, contando a história 
aprendida na reunião. Sugerimos um sachê de tecido em formato de coração com enchimento de algodão aromati-
zado ou com bolinhas de sagu, perfumadas, para cada criança e com um pequeno papel amarrado na fitinha. Se for 
difícil preparar o sachê, pode ser feito um cartão em formato de coração, com material mais acessível como papel, 
EVA, etc. Ao entregar o presentinho, instrua às crianças que escrevam o nome de alguém especial a quem gostariam 
de entregar o presente, contando a história do Resgatador do nosso mundo).
Incentive as crianças a repartirem o que aprenderam hoje e compartilharem com o objetivo de falar do 
amor de Jesus para outras pessoas. 
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OBJETIVOS
• Saber que o menino Jesus foi uma criança normal, com as mesmas dificuldades, mas vencia todas as 

tentações do inimigo por estar conectado com Deus, o Pai. 
• Responder desejando estar cada dia mais próximo de Deus para ser igual ao menino Jesus.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: balão e papel com desenho ou escrita de atitudes de serviço.

Como introdução do tema de hoje, vamos fazer uma brincadeira interativa e movimentada. Para tanto, pro-
videncie um balão cheio para cada criança e dentro, coloque atitudes de serviço realizadas por crianças, 
exemplo: criança varrendo a cozinha (colocar a frase ou imagem da ação). Dado o comando, as crianças 
jogam o balão para cima, ao novo comando, cada uma pega um balão. Elas devem estourá-lo e sentar-se 
com o papel que encontraram dentro do balão. Cada criança deverá imitar a ação encontrada em seu balão. 
Fazer a interação com perguntas como: vocês gostaram de brincar de imitar essas atividades? Vocês 
fazem esses serviços em casa? Vocês se sentem felizes ao ajudar a seus pais?

Na semana passada, aprendemos sobre o nascimento de Jesus. Durante a semana vocês precisavam 
entregar o presentinho para algum amiguinho e contar sobre o nascimento do nosso Resgatador. Quem 
gostaria de contar como foi? 
Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do nosso Resgatador, quando ainda criança. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA
(Em cada uma das perguntas, aguarde as respostas das crianças, imagine com elas, dando oportunidade 
de participação; valorize também as crianças mais retraídas).

Como era a vida de Jesus, nosso Resgatador, quando criança? Onde será que Ele vivia? Como era a sua 
casa? De que Ele gostava de brincar? Quantos amiguinhos Ele tinha? 
Vamos conhecer um pouco mais sobre a infância de Jesus. Onde Ele viveu quando criança?
Jesus passou sua infância e juventude em uma pequena vila nas montanhas próximas à simples cidade 
de Nazaré. 

Como era o comportamento de Jesus? 
Ele era muito amável tanto com as pessoas quanto com os animais, tinha muita paciência e era firme 
naquilo que acreditava como verdade. Era muito educado e obediente aos seus pais. Era também uma 
criança feliz e sempre alegrava quem estava por perto.

O que Jesus gostava de aprender? Ele ia à escola? Como eram as escolas naquela época?
Nos dias de Jesus, a educação nas escolas das sinagogas estava um pouco distante do verdadeiro objetivo 
da educação verdadeira que educa para sermos boas pessoas aqui, mas também para um dia vivermos 
no Céu. Os estudantes não tinham tempo tranquilo para passar em contato com Deus, para ouvir Sua voz 
falando ao coração e com isso, acabavam se afastando das coisas celestiais. O menino Jesus não estudou 
nas escolas das sinagogas. Sua mãe lhe ensinava por meio da palavra de Deus e da natureza também. 

O que Jesus gostava de observar e aprender na natureza?
É muito interessante observar que Jesus gostava de estar na natureza e aprender dela, mesmo sendo o Seu 
Criador. Ele gostava de observar o canto dos pássaros e até cantava junto. Ele observava o andar da lagarta 
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e quando alguma se perdia no caminho, ele a conduzia. Quando encontrava um passarinho machucado, 
ficava ali ajudando-o a se recuperar. Ele amava a natureza, pois via nela o amor e a bondade de Deus.

Jesus ajudava seus pais? O que ele fazia para ajudar?
Jesus, mesmo vindo do Céu com a missão de ser o nosso Resgatador, era um verdadeiro servo e ajudante 
de sua família. Ele trabalhava com seu pai na carpintaria, ajudando-o a fazer os móveis, ferramentas. Ele 
ajudava a mamãe Maria a limpar a casa, carregava água, varria o quintal, lavava a louça. E vale lembrar 
que Ele cumpria primeiro suas tarefas antes de brincar com seus amiguinhos. 

Jesus tinha as mesmas tentações que nós? Ele também lutava contra o mal? Quem O ajudava?
Sim, Jesus sofria as mesmas lutas que nós e elas eram ainda piores! Ele precisava estar constantemente atento 
e apegado a Deus, os anjos também O ajudavam a permanecer puro e reto. Satanás tentava Ele em todas as 
situações que enfrentamos para que pudesse ser nosso exemplo na infância, juventude e até quando adulto.
E assim crianças, Jesus crescia em sabedoria e estatura, tendo a companhia e o carinho de Deus, Seu Pai.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Como Jesus conseguia vencer as tentações? 
Como eu posso vencer também? 
Será que Satanás também tentava Jesus assim como faz conosco?

Enquanto era criança, Jesus pensava e falava como criança, mas não tinha mancha de pecado. Ele não 
estava livre de tentações. 
No livro O Libertador, p. 37, Ellen White nos diz que durante todos os dias que Jesus viveu aqui nesta 
Terra, Ele teve que lutar contra Satanás, pois queria que Ele pecasse para não ser o nosso Resgatador  
Por isso, Jesus precisava estar ligado em Deus, assim como nós também precisamos ficar pertinho dEle 
para não cedermos às tentações do inimigo. 

E como ficamos perto dEle? Vamos ler Salmos 119:11 para descobrir. “Guardo a Tua Palavra no meu 
coração para não pecar contra Ti.”
Uma das formas de ficar pertinho de Jesus o tempo todo é separar um momento, todos os dias, para 
ouvir o que o Senhor quer nos ensinar por meio da Bíblia. 

Mas do que adianta somente ler a Bíblia? É nesse livro que encontramos o que o Senhor deseja que façamos. 
E, somente quando somos amigos de verdade de Jesus, fazemos o que Ele pede com alegria. Leia João 15:14. 
“Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando”. Quem é amigo de Jesus faz o que Ele pede.

FAZENDO A DIFERENÇA
Hoje conhecemos um pouco mais sobre a infância do nosso Resgatador, Jesus Cristo e de como Ele conse-
guiu vencer as tentações de Satanás. Ele foi ensinado por Maria a obedecer a vontade de Deus que estava 
escrita na Bíblia. E é isso que devemos fazer também! 

Vamos, juntos, pedir que Deus nos dê vontade de ler a Bíblia e nos ajude a obedecer-Lhe sempre? Só 
assim, para resistirmos o inimigo. Vamos orar?

 “Querido Deus, sei que estou no meio de uma grande batalha, mas também sei que tenho um Resgatador 
que já venceu por mim e me deu a Bíblia que me mostra o que devo fazer para estar bem pertinho de Ti. 
Ajuda-me a viver o que aprendi na Tua Palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém!”.

Providencie massinha de modelar e peça que as crianças façam o menino Jesus. Ao término da atividade, 
convide-as a mostrarem o bonequinho para o mesmo amiguinho com quem elas compartilharam o pre-
sente. Explique a elas que essa é mais uma oportunidade de mostrar ao amiguinho como Jesus é maravi-
lhoso, dividindo aquilo que aprenderam na reunião.
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OBJETIVOS
• Saber que o menino Jesus foi uma criança como qualquer outra, com as mesmas dificuldades, mas foi 

obediente em tudo por estar conectado com Deus, Seu Pai. 
• Responder escolhendo estar cada dia mais próximo de Cristo para ser como o menino Jesus. 

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: um objeto e pistas para caça ao tesouro.

Introduzindo o tema de hoje, eles procurarão um objeto escondido na sala. Abaixo sugerimos algumas 
alternativas:
- Esconder, previamente, um objeto e dividir as crianças em grupos para procurarem livremente.
- Esconder o objeto e conduzir a atividade dando pistas como: gelado/frio/morno/quente.
- Preparar um caça ao tesouro onde em cada pista encontrada, receberão dicas para achar o objeto 
escondido.
Ao final da atividade, pergunte se algum deles já se perdeu de seus pais ou de algum adulto que cuidava deles? 
Como se sentiram? Como foi o reencontro?

Na semana passada vimos situações do nosso Resgatador ainda pequeno. Hoje, aprenderemos uma his-
tória de um casal que perdeu seu filho enquanto ia à uma festa. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Vocês gostam de festa? Qual é o tipo de festa mais legal de ir? Alguém quer contar algo bem legal que 
aconteceu na festa em que foi? Geralmente, quem leva vocês às festinhas? (Dê tempo para as respostas).
Hoje, nós vamos aprender sobre uma festa que acontecia no tempo de Jesus da qual Ele participou pela 
primeira vez, enquanto era criança. A chamada “Festa Pascoal”. Diferente né? Ela acontecia todos os 
anos, na cidade de Jerusalém, e era celebrada no fim de março ou começo de abril. 
O que eles comemoravam nessa festa? Era o aniversário de alguém? 
Essa era uma festa que nasceu junto com o povo hebreu, quando eram escravos no Egito. Essa festa 
lembra a última noite no Egito, quando Deus orientou para que as famílias ficassem em suas casas, depois 
de pintarem ao redor da porta de entrada da casa e comessem o cordeiro que tinha sido sacrificado, 
junto com pão sem fermento e ervas amargas. Naquela noite, mais precisamente à meia-noite, todos os 
filhos mais velhos dos egípcios foram mortos e na mesma noite os hebreus saíram do Egito como uma 
nação independente e não mais escrava. Era isso que eles comemoravam: a libertação da escravidão do 
Egito. Desde a saída do povo hebreu do Egito, as famílias passavam essa história para seus filhos e assim 
por diante, para que eles sempre se lembrassem dessa maravilhosa libertação. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS:
Título: Crianças contam a História da Páscoa no Antigo Testamento | Canal: A Palavra Viva - Monte Sião, 
Niterói – RJ 
Onde entra Jesus, nosso Resgatador, nesta festa?

Jesus morava com José e Maria em Nazaré, que ficava a uns 100 km de Jerusalém. Todos os anos seus pais iam 
à festa da Páscoa em Jerusalém, mas Jesus só pôde ir junto com eles quando completou 12 anos de idade. 
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A viagem era agradável, pois as pessoas iam observando a terra que estava toda enfeitada com flores e o 
alegre canto dos pássaros.
Era a primeira vez que Jesus visitava o templo em Jerusalém. Ao chegarem lá, Ele observou os sacerdotes 
sacrificando o cordeirinho e todos os rituais do serviço da Páscoa. Mas sabem, crianças, Ele não estava 
ali somente para acompanhar seus pais. O Espírito Santo falava à sua mente fazendo com que compreen-
desse o significado daquela morte. Ele estava entendendo que Ele próprio era o “Cordeiro de Deus”, que 
deveria morrer pelos pecados dos homens. Uau! Ele se via em todas aquelas coisas que os sacerdotes 
estavam fazendo. Sua mente, ainda infantil, já conseguia entender o significado de tudo e isso O deixou 
tão admirado que sentiu vontade de estar mais perto de Deus e acabou ficando mais tempo no pátio do 
templo, se afastando do grupo e dos seus pais.
Jesus estava encantado com tudo o que estava aprendendo ali. Então, ele encontrou uma sala perto do templo 
onde os rabinos, os professores daquela época, estavam ensinando algumas coisas. Ali, Ele se assentou e 
ficou ouvindo e também fazendo perguntas. As perguntas de Jesus eram muito inteligentes e fazia os mestres 
se lembrarem de algumas verdades importantes para a salvação, mas que haviam sido esquecidas. 
Eles estavam surpresos com a sabedoria de Jesus e começaram a fazer-Lhe algumas perguntas e se admi-
ravam com as respostas. 
Enquanto isso, José e Maria, ao saírem de Jerusalém, perderam Jesus de vista. Eles achavam que Jesus 
estava vindo logo atrás com seus amigos, mas acabaram sentindo a falta dEle, quando anoiteceu, porque 
precisariam da ajuda do Filho para montar o acampamento.
Eles ficaram muito preocupados e com medo pois sabiam que Herodes já tinha procurado matar Jesus. 
Voltando para Jerusalém, começaram a procurar Jesus e O encontraram na escola dos rabinos. 
Sua mãe perguntou: “Filho, por que Você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos, à Sua procura” (Lc. 
2:48) E Jesus respondeu: “Por que vocês estavam Me procurando? Não sabiam que Eu devia estar na casa 
de Meu Pai?” (Lc. 2:49)
Jesus precisava se ocupar na Sua missão para a qual veio à Terra cumprir, mas seus pais não entendiam 
isso completamente ainda. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Por que Maria e José não sentiram a falta de Jesus antes dele se perder? Por que Jesus se afastou dos 
seus pais? E por que Ele respondeu daquela forma quando Maria o encontrou?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 
“Na resposta que deu a Sua mãe, Jesus mostrou, pela primeira vez, entender Sua relação com Deus. 
Maria não entendeu Suas palavras, mas sabia que Ele negara ser filho de José e declarara ser Filho de 
Deus.” O Libertador, p. 43.

Maria e José esqueceram Jesus por um dia, e foram necessários três dias para encontrá-Lo novamente.

Conosco também é assim! Às vezes, nos distraímos com brincadeiras, jogos, com os amigos e nos esque-
cemos de fazer oração, estudar a Bíblia e podemos, em um dia, perder a presença de Jesus, o nosso Res-
gatador, até que O encontremos novamente. 
O inimigo apresenta muitas coisas interessantes e atrativas que podem nos tirar da presença de Jesus.

Como podemos estar sempre pertinho de Deus? Na Bíblia, encontramos a resposta em João 14:6: “Res-
pondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Mim.” Se qui-
sermos estar sempre pertinho de Deus e ter a vida eterna, precisamos andar no caminho certo com Jesus.

FAZENDO A DIFERENÇA:
Na próxima semana, vamos cuidar para não nos perdermos de Jesus? Vamos ficar “ligadinhos” com Ele? 
Vocês receberão um marca-página com o versinho que lemos juntos hoje. Coloque-o em sua Bíblia, em 
João 14:6 e procure decorar o verso durante a semana. Leia-o também para um amiguinho da escola.
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a não nos esquecermos de Jesus, nenhum minuto do nosso dia?

“Senhor Deus, preciso ficar sempre ao Teu lado, para que o inimigo não consiga me atrair para as coisas 
que me afastam de Jesus. Não quero perder Jesus de vista em nenhum segundo da minha vida. O Senhor 
me ajuda? Amém!”
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OBJETIVO
• Saber que Jesus foi um menino normal e, mesmo sendo rotulado como diferente, continuou fazendo 

o certo, para nos mostrar que podemos vencer.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: corda grossa e lenço.

As crianças participarão da brincadeira “cabo de guerra”. Providencie uma corda grossa e comprida, tendo um 
lenço amarrado ao centro dela. Faça uma marca no chão, na posição do lenço, com fita adesiva ou giz escolar 
indicando o centro da brincadeira. Coloque uma criança sozinha de um lado da corda e as outras do outro lado. 
Conduza a brincadeira permitindo que as crianças percebam que o lado que tem mais crianças é mais 
forte. Logo após, coloque um ou dois adultos para ajudarem a criança que ficou sozinha do outro lado e 
assim, com eles, ela ganhará a brincadeira.
Conduza a aplicação da seguinte forma: a criança sozinha representa a pessoa que é fiel a Deus e procura 
obedecer a Palavra de Deus. As outras crianças, juntas, representam as pessoas que não se importam em 
fazer o que é errado e ainda querem nos empurrar para o lado delas. O(s) adulto(s) representam a força e 
o poder de Deus ao nosso lado, mesmo quando parece que estamos sozinhos na luta contra o mal.

Na semana passada, conversamos sobre o momento em que José e Maria esqueceram Jesus em Jeru-
salém, e como algumas coisas podem nos distrair e, assim, nos afastar de Jesus. Hoje, veremos que 
podem até nos chamar de diferentes, por querermos fazer aquilo que Jesus pede para nós!

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Na época da infância de Jesus, o povo era obrigado a obedecer muitas regras e fazer coisas que Deus não 
havia ordenado. Eram regras feitas pelos mestres judeus e até as crianças tinham de aprender a obedecê-las. 
Jesus não desrespeitava esses professores, mas também não atendia e nem agia conforme as suas 
ordens. Jesus, unicamente, estudava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. Ele via que as pessoas 
estavam se afastando da Palavra de Deus, dando mais atenção e valor ao que os rabis pregavam, do 
que o que estava escrito na Bíblia.
Isso trazia alguns problemas para Jesus. Frequentemente Ele era repreendido por não fazer as coisas que 
eles pediam e por não agir como as outras crianças. Mas quando isso acontecia, Ele gentilmente mos-
trava aos que Lhe oprimiam, o que a Bíblia ensinava. 
Os professores, chamados de rabinos, ficavam muito irritados com isso, pois achavam que eles é que 
tinham de ensinar as verdades para as pessoas e Jesus só deveria obedecer e pronto!
Mesmo com todas essas influências e problemas que Jesus enfrentava, Ele era cortês e bondoso com 
todos e essas pessoas sentiam-se felizes na presença de Jesus.
Seus irmãos, que eram filhos de José, também tomaram partido dos rabinos e isso causava divisão na 
família e Jesus era acusado por eles de ser “teimoso” e “rebelde”. Eles tinham ciúmes dEle e O despre-
zavam constantemente. A maneira como Jesus vivia, a forma como Ele se relacionava com as pessoas, irri-
tava seus irmãos. Eles não entendiam como Jesus conseguia viver em paz, feliz, sendo bondoso, mesmo 
diante das dificuldades e provações que O cercavam.
Muitas vezes, Ele foi chamado de covarde, fraco, porque não aceitava participar com Seus irmãos, de algo 
proibido e que desagradava a Deus. Diante dessas provas, Jesus não brigava nem dizia palavras de repro-
vação contra seus irmãos, mas usava as palavras da Bíblia para evitar pecar. 

LIÇÃO 7

O RESGATADOR COMO 
“O DIFERENTE”



PEQUENOS GRUPOS MENORES "O RESGATE - DO INÍCIO AO FIM" 18

Da mesma forma como tentou Jesus enquanto menino, Satanás quer fazer exatamente o mesmo conosco 
hoje também! O inimigo procura, de todas as formas, nos fazer cair em pecado, por menor que seja, para 
que assim, nos afastemos de Deus e nos aproximemos dele. 
Jesus era diferente das demais crianças. Suas diversões não eram as mesmas dos outros. Ele encontrava 
Seus momentos de felicidade ao estar a sós com a natureza e com Deus. Antes de amanhecer, Ele já estava 
em algum lugar tranquilo orando a Deus, antes de iniciar Suas atividades diárias. Era nesses momentos 
que recebia força para enfrentar os desafios de cada dia.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
As crianças de hoje podem ser parecidas com Jesus quando criança? É possível viver assim? Como fazer 
para ser diferente quando meus amiguinhos da escola decidem fazer algo errado?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 

“Ao amanhecer estava sempre em algum lugar sossegado, meditando em Deus, orando ou lendo a Bíblia. 
Depois dessa hora tranquila, voltava para casa e assumia Seus deveres diários de forma exemplar.” Vida 
de Jesus, p. 28.

Viram só? O segredo de Jesus é que Ele passava seus primeiros momentos em cada manhã, buscando a 
Deus. Você acha que esse também pode ser o nosso “segredo”?

Pode sim! Qual deve ser nossa oração a cada dia? Salmos 143:8 nos dá uma orientação! “Faze-me ouvir 
do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir...”.

Se decidirmos seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo ridicularizado, sendo maltratado, injusti-
çado, não cedeu às pressões do mundo, podemos ser vitoriosos nEle. Em nós mesmos não temos força 
para isso (fazer um paralelo com a criança sozinha na corda), mas com Jesus ao nosso lado, sendo nosso 
Exemplo que em tudo sofreu, mas sem cair, podemos ter a certeza da vitória. Mesmo que todos ao nosso 
redor estejam fazendo o que é errado, teremos a coragem de não o fazer. E quando ninguém estiver 
fazendo o certo, nós teremos força para fazer a vontade do Senhor.

FAZENDO A DIFERENÇA
Nesta próxima semana, você provavelmente enfrentará alguma situação em que precisará estar “sozinho” 
do lado da corda. Preste atenção em todas as situações que você viverá durante a semana, faça um 
desenho contando o que aconteceu e como você conseguiu ser o “diferente”, mas parecido com Jesus. 
Traga seu desenho para compartilhar conosco na próxima reunião.
Antes de terminarmos, precisamos pedir que Deus nos ajude a sermos como nosso Resgatador: escolher 
sempre o que é correto, mesmo que seja considerado: o “diferente”

“Querido Deus, eu quero fazer o que é certo, mesmo sabendo que não estarei ao lado da maioria. Me dê 
forças para fazer somente a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém!”
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OBJETIVO 
• Saber que o Senhor governa o mundo, e tem o tempo certo para todas as coisas.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: material reciclado, pedra de tamanho médio revestida com papel dourado, 
pedra revestida com papel preto e pedra sem revestimento.

Hoje, as crianças construirão uma ponte feita com material reciclado (EVA, caixas de papelão, garrafas 
pet, etc.). De um lado da ponte (representando a ligação de Deus para conosco) ficará uma pedra de 
tamanho médio revestida com papel dourado (representando Deus), do outro lado terá uma pedra sem 
revestimento (representando o homem). Precisará também de uma pedra revestida com papel preto 
(representando Satanás). 
As crianças ajudarão a construir a ponte com o material escolhido, colocando a pedra dourada de um 
lado e a pedra sem revestimento do outro lado. Explique que o plano de Deus para nós era assim: Ele 
tinha contato direto com o ser humano (movimentar as pedras sobre a ponte). Mas o mal quebrou essa 
ligação (derrubar a ponte com a pedra preta). Tenha uma pedra branca (representando Jesus). Coloque a 
pedra branca ao centro da ponte enquanto as crianças ajudam a reconstruir a ponte.

Na semana passada vimos como Jesus foi um menino especial. Mesmo diante das dificuldades, Ele venceu. 
Hoje, vamos aprender sobre o plano de Resgate que Jesus veio cumprir para religar-nos a Deus novamente.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Jesus viveu em Nazaré com sua família até completar 30 anos de idade. Enquanto Ele ainda não tinha 
começado seu ministério, Deus estava preparando o caminho para Sua missão por meio do seu primo, 
João Batista. A mensagem de João Batista chegou aos lugares mais simples e chegou também a Nazaré. 
Jesus então reconheceu que o Seu tempo havia chegado! Já era a hora de começar a colocar em ação o 
Plano de Resgate feito há muito tempo atrás!
Jesus se despediu de Sua mãe e a primeira coisa que Ele fez, foi dirigir-se ao rio Jordão para ser batizado 
por João Batista. 
João Batista e Jesus eram primos, mas ainda não tinham se encontrado. E isso era parte do plano de Deus 
para que ninguém pensasse que eles tinham algum tipo de acordo em apoiarem-se nas suas ideias e 
mensagens dirigidas ao povo. 
João Batista necessitava de uma confirmação de que o “Menino de Nazaré” realmente era o Messias pro-
metido, pois Sua vida humilde e simples dava motivos para a desconfiança na Sua missão. Mas João tinha 
recebido de Deus a certeza de que ele saberia quem era o Messias quando Ele se aproximasse para ser 
batizado por ele.
Quando isso aconteceu, João Batista realmente reconheceu ser Jesus o Messias enviado da parte de 
Deus. Ele ficou tão admirado de estar na presença de Jesus que não se achou digno de batizá-lo. Ele disse: 
“’Eu preciso ser batizado por Ti, e Tu vens a mim?’ Respondeu Jesus: ‘Deixe assim por enquanto; convém 
que assim façamos, para cumprir toda a justiça’. E João concordou. [...] Naquele momento o céu se abriu, 
e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele”(Mt. 3:13-16). 
Por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado... Jesus não foi batizado para ser limpo de algum pecado ou 
culpa, mas sim, para dar o exemplo ao homem que deveria passar por isso, aceitando Jesus como seu Salvador. 
Depois que Jesus saiu da água, Ele se ajoelhou e orou. Agora Ele sentia que estava entrando no verdadeiro 

LIÇÃO 8

E COMEÇA A “MISSÃO RESGATE”
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campo de batalha de Sua vida! Jesus sabia que, a partir dali, passaria por maiores dificuldades que até 
então, não havia enfrentado. 
A missão de Jesus foi totalmente solitária e difícil de cumprir, pois Ele teve de suportar nossa culpa e car-
regar nossos pecados. 
Na oração logo após o Seu batismo, Ele pediu auxílio e poder do Pai para vencer todas as barreiras, pediu 
forças para vencer o destruidor e ligar o Céu e a Terra. Ele sabia que seria muito difícil! Por isso, tinha cer-
teza de que precisava estar ligado a todo instante ao Seu Pai, Deus. 
Após Sua oração, o rosto de Jesus encheu-se de uma luz nunca antes vista em qualquer rosto humano. 
Dos céus abertos, ouviu-se uma voz: “Este é o Meu Filho amado, em quem me agrado” (Mt. 3:17).
Ali estava a resposta do agrado de Deus para com Seu Filho, e também a prova de que o Pai concederia 
todo o poder para O fortalecer na Sua missão!
Sabem crianças, junto com esta certeza de que Deus estaria com Jesus durante os tempos difíceis que Ele 
enfrentaria. Hoje, podemos estar certos de que Ele estará ao nosso lado quando passarmos por dificul-
dades e tentações em nosso dia a dia.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Como podemos ter a certeza de que realmente teremos esse poder ao nosso favor? Como podemos ter 
certeza de que Jesus sabe das nossas tentações? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 
“A luz que desceu sobre a cabeça do Salvador também descerá sobre nós ao orarmos pedindo ajuda para 
resistir à tentação.” O Libertador, p. 59.

Podemos ter certeza de que o mesmo poder que veio sobre Jesus, também virá a nós se O buscarmos de 
todo o nosso coração.
Vocês lembram da brincadeira da “ponte” que fizemos no início da nossa reunião? Então, esta ponte que 
nos ligava diretamente ao Céu foi quebrada com a entrada do pecado em nosso mundo. Por causa do 
pecado, a Terra foi separada do Céu, mas a missão do nosso Resgatador foi ligá-la novamente para que 
pudéssemos ter acesso direto ao Pai. 

A Bíblia também nos diz que podemos pedir o poder de Deus para a nossa vida! Confirma em Efésios 
3:20: “Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de 
acordo com o seu poder que atua em nós.”

E qual é o nosso papel diante de tudo isso? Só precisamos aceitar a cada dia esse dom maravilhoso de 
Deus e pedir que Ele cumpra, em nossa vida, essa promessa de estar conosco sempre! 

FAZENDO A DIFERENÇA
Providencie palitos de picolé, tinta guache, pincéis. Faça com as crianças uma ponte de palitos. Peça que 
repitam a história que aprenderam e a mensagem de que, com Jesus, podem ser vencedores, para um amigo.

Eu quero aceitar esse Plano de Resgate maravilhoso e infalível, e você? Vamos decidir isso agora mesmo?

“Senhor Deus, eu aceito e peço o poder do Teu Espírito e a força do Teu poder para vencer a cada dia as ten-
tações e dificuldades, assim, como Jesus venceu. Eu quero o Teu poder sobre mim hoje e sempre. Amém!”
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OBJETIVOS 
• Saber que a Bíblia é a ferramenta mais poderosa que temos para vencer as tentações do inimigo. 

• Responder decorando versos da Bíblia, para usá-los como resposta às tentações. 

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: balões e papéis tendo pecados escritos neles. 

Hoje, a brincadeira para despertar a curiosidade das crianças ao tema que será apresentado é “Tiro ao 
Alvo”. Existem algumas variações desta brincadeira, por isso, abaixo segue uma sugestão: 
Escreva, em pequenos papéis, alguns pecados que cometemos (mentira, fofoca, desobediência, etc.) e 
coloque cada papel dentro de um balão. Encha os balões e cole na parede. Dê um palito de churrasco 
para cada criança que tentará estourar um balão. Ao fazer isso, deve ler o que está escrito no papel que 
se encontra dentro do balão que estourou. Em uma mesa, tenha versos bíblicos que são conselhos para 
vencer as dificuldades. 

Na semana passada ouvimos a história de como nosso Resgatador recebeu a confirmação de Deus e do 
Espírito Santo que estariam ao Seu lado dando-Lhe poder para vencer as tentações. Cada dia temos uma 
batalha a vencer contra o mal, por outro lado, temos a garantia de ter a melhor armadura para nos pro-
teger, que é a Bíblia, a Palavra de Deus.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Logo após o Seu batismo, Jesus recebeu a aprovação de Deus e a certeza de Sua companhia na difícil 
missão de resgate do nosso mundo de pecado. E os desafios já começaram logo após Seu batismo. 
Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto e lá foi tentado pelo inimigo. Jesus passou 40 dias e 40 
noites sem comer e, ao final desse período, sentiu fome. Satanás aproveitou a fragilidade de Jesus para O 
tentar em Sua maior necessidade do momento: a fome e a necessidade de se alimentar. 
Jesus tinha ido ao deserto para Se fortalecer, e a forma escolhida foi a oração e o jejum. Vocês sabiam que 
ao deixarmos de nos alimentar por um tempo específico, nosso corpo fica limpo de toxinas e alimentos 
pesados, isso faz com que nossa mente consiga pensar de forma mais clara. Por isso, muitas pessoas 
jejuam para ouvir melhor o que Deus deseja delas.
O tentador aproximou-se dEle e disse: ‘Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em 
pães’” (Mt. 4:2 e 3). Satanás queria, com estas palavras, colocar em dúvida se Jesus era realmente o Filho 
de Deus. Se Jesus tivesse cedido à essa tentação, Ele estaria confirmando a dúvida de Satanás. 
Como poderia Deus tratar Seu próprio Filho dessa maneira, deixando-O no deserto exposto à perigos de 
animais selvagens, sem comida e sem conforto? Satanás também queria que Jesus usasse o poder que 
Lhe foi dado para ser usado somente para o benefício de outras pessoas, a Seu próprio favor.
Incrível que Satanás tentou Adão e Eva de maneira parecida com a tentação de Jesus, no deserto. Ele quis 
fazer com que eles desconfiassem de Deus e de Seu caráter, mas Jesus respondeu às tentações com a 
Palavra de Deus. 
Em cada tentação apresentada por Satanás, Cristo respondeu com o: “Está escrito!”. Jesus conhecia muito 
bem a Palavra de Deus e a usou para vencer a tentação. 
Da mesma forma, isso acontece conosco hoje! Satanás aproveitou o momento de maior fraqueza de Cristo, 
para O atacar com suas tentações. E de igual forma, ele se aproveita da nossa fraqueza para nos atingir. 

LIÇÃO 9

OS DESAFIOS DA VIDA 
DO RESGATADOR
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Quando nós ficamos confusos ou aflitos, quem sabe passando por algum momento difícil, Satanás está ali 
para tentar e para atacar os pontos fracos do nosso caráter a fim de abalar nossa confiança em Deus. 
Ele nos acusa, aponta nossas fraquezas, fazendo-nos sentir fracos e desanimados para vencer.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
E agora? Se o inimigo sabe o que é mais difícil para nós vencermos, se ele sabe aquilo em que temos mais 
dificuldade, como vencer a tentação? 
Se ele sabe que é muito difícil vencer a tentação de comer coisas erradas, ou de contar a verdade para 
nossos pais, como conseguiremos ser fortes para não cairmos nessas armadilhas? 
E como vencer, por exemplo, aquela tentação de comer o que não faz bem à nossa saúde?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 
“Nossa única esperança de vida eterna é fazermos a vontade de Deus e não a nossa.” O Libertador, p. 64. 
(Grifo acrescentado para melhor compreensão do texto). 

Sozinhos não podemos vencer, mas porque Jesus passou por essas tentações e ficou firme, eu posso ficar 
firme também.
Por exemplo, se temos vontade de fazer algo escondido ou mentir quando nos perguntam se algum objeto 
é nosso, como a Bíblia pode nos ajudar? Vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo 20: 16. O que nos diz 
lá? “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” Neste verso, Deus orienta a não mentirmos e nem 
falarmos mal das pessoas, a não fofocarmos.

Se temos vontade de comer algo que sabemos que não faz bem para o nosso corpo, mas mesmo assim 
queremos comer, podemos nos lembrar do texto de I Coríntios 10:31: “Assim, quer vocês comam, bebam 
ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.”

Se estudarmos a Bíblia pedindo sabedoria de Deus, vamos descobrir outros conselhos e auxílio para que 
possamos vencer as tentações.

FAZENDO A DIFERENÇA
Agora que já sabemos que podemos vencer as tentações, assim como Jesus venceu usando a Bíblia, não 
podemos ficar com essa descoberta só para nós.

Prepare um caderninho com papel sulfite, branco ou colorido, dobrados, recortados e grampeados, for-
mando um livreto para cada criança do grupo.

Agora, escreveremos/colaremos as frases da principal lei do amor de Deus, que são os “Dez Manda-
mentos”, que nos ajudam a andar perto de Deus e longe das tentações do inimigo. Isso se encontra em 
Êxodo 20. Vamos preencher os nossos livrinhos com esses mandamentos e entregar para um amigo. 
Assim o ajudaremos, também, a vencer as tentações com a Palavra de Deus.

Deus pode nos ajudar a compartilhar essa verdade com alguém, vamos pedir Sua ajuda? 

Senhor Deus, querido Pai, ajuda-me a fazer uso da poderosa arma, que é a Bíblia, em cada dia da minha 
vida! Mostre-me alguém que também precisa conhecer essa maravilhosa notícia. Ajuda-me nesta cami-
nhada ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém!
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OBJETIVOS
• Ser e fazer a diferença na vida das pessoas, assim como a luz faz diferença em ambiente escuro.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: corante alimentício, água e farinha de trigo.

A atividade de hoje tem como objetivo fazer as crianças entenderem que é preciso que nos “misturemos” 
com as pessoas para fazermos diferença na vida delas, assim como Jesus o fez. A ideia é realizar, com elas, 
uma atividade que mostre o resultado que o corante alimentício traz ao se misturar com a água ou com a 
massa de trigo que formará a massinha de modelar. 
Entregue um recipiente com água para cada criança. Tenha alguns corantes alimentícios (em pó ou 
líquidos) disponíveis para fazer a experiência da mistura com as crianças. Deixe-as escolherem a cor do 
corante que irão pingar na água. Podem fazer uma mistura de cores para formar novas cores.

Durante a última semana, vocês entregaram a Bíblia feita com a lei de Deus para um amigo. Quem gos-
taria de falar primeiro sobre a experiência? O amigo gostou do que ganhou? Ficou surpreso? Vocês 
tiveram a oportunidade de explicar sobre os “Dez Mandamentos”?

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Hoje, conversaremos sobre o primeiro milagre de Jesus aqui na Terra que aconteceu em uma festa de 
casamento. Sim, Jesus era uma pessoa animada, feliz e gostava de se alegrar com seus amigos e fami-
liares também.
Estava para acontecer um casamento em Caná da Galileia. Os noivos eram parentes de José e Maria, Seus 
pais. Por isso, Jesus e Seus discípulos também foram convidados.
Jesus já não morava mais com seus pais. José já havia morrido e Maria não via Jesus há algum tempo, 
mas tinha ouvido falar sobre o que estava acontecendo com Ele. Soube da aprovação de Deus por ocasião 
do Seu batismo e da missão de João Batista, anunciando a vinda de Jesus e Seu ministério. Ela sabia que 
Jesus era o Messias, mas sempre guardou essas verdades em seu coração e, agora, esperava com ansie-
dade o momento em que Ele revelaria Sua glória na Terra. 
Na festa de casamento ela O encontrou! Ele era o mesmo Filho meigo e amorável, mas agora com uma 
nova expressão de responsabilidade. Seus discípulos contaram a Maria tudo o que já tinham vivido e 
aprendido com Jesus. Maria ficou muito feliz e realizada ao ouvir atenta cada relato.
Durante a festa aconteceu algo inusitado: o suco de uva acabou! Maria, que era uma das ajudantes 
da festa, logo lembrou de contar isso a Jesus, esperando que Ele os ajudasse nesse problema, que era 
muito grande. Mas Jesus a lembrou de que Sua missão não estava no controle dela, e que tudo o que 
Ele deveria fazer dali para frente, em Seu ministério, seria Seu Pai, o Deus de todo o Universo Quem iria 
dirigir e controlar. 
Cada passo de Jesus era guiado pelo Pai! E essa lição é para nós hoje também. Nenhum divertimento, 
nenhuma amizade ou qualquer ação que façamos deve desviar nossos pés do caminho por onde Deus 
quer que caminhemos. Satanás nos oferece muitas distrações e opções erradas para nos desviar do 
caminho correto, mas sempre precisamos estar atentos ao que Deus, nosso Pai, nos orienta e conduz. 
Maria, então, falou aos que serviam as mesas para que obedecessem a tudo o que Jesus lhes pedisse.
Jesus pediu aos servos que enchessem, com água, seis jarras grandes de pedra. Então, mandou que 
levassem essas jarras ao encarregado da festa. Quando ele foi provar a água, saiu suco das jarras.
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O RESGATADOR SENDO LUZ
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O encarregado achou aquele vinho muito melhor do que qualquer outro que já tinha bebido antes. E 
todos puderam satisfazer-se e os noivos ficaram muito satisfeitos e aliviados com esse estoque de suco de 
uva, fruto do milagre de Jesus. 
Quando os convidados foram procurar saber de onde vinha esse suco tão especial, alguns convidados 
relataram o milagre realizado por Jesus. E, ao procurarem-No, Ele já havia ido embora.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Por que Deus escolheu essa situação de um casamento para iniciar o ministério de Jesus aqui na Terra? 
O que isso pode nos mostrar sobre a maneira como Jesus Se misturava com as pessoas?
Como devemos agir com as pessoas que estão ao nosso redor? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 

“Jesus alcançou o coração das pessoas por ficar entre elas como Alguém que lhes desejava o bem. Ele 
as encontrava nas ruas, em suas casas, em barcos, sinagogas, na beira do lago e em uma festa de casa-
mento. Mostrava interesse em seu dia a dia. Sua intensa simpatia pessoal ajudava a conquistar o coração 
delas.” O Libertador, p. 82

Qual o conselho de Jesus sobre nossa influência para com as pessoas à nossa volta? Veja em Mateus 5: 
15-16: “Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que 
estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”

Todos nós temos uma missão aqui nesta Terra que nos foi dada por Jesus, como vimos na Bíblia. Preci-
samos aceitar esta missão e não deixar nossa luz escondida embaixo da mesa, pois se for assim, não esta-
remos fazendo a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos nos misturar com as pes-
soas, mostrando amor e interesse por elas. Precisamos mostrar que somos pessoas simpáticas e felizes.

FAZENDO A DIFERENÇA
Vamos colocar em prática os conselhos de Jesus? Você quer ser parecido (a) com Jesus em tudo? Ele gos-
tava de estar com as pessoas, de ir à festas sadias, de comer com as pessoas...
Então, temos um desafio especial para você: na próxima semana programe com seus pais, uma refeição 
especial em sua casa (um jantar, um almoço, um piquenique, etc.) e convide alguém que normalmente 
não vem à sua casa, para juntos partilharem deste momento gostoso. 
Se puder, tire uma foto e na próxima reunião conte-nos como foi fazer a diferença na vida de alguém, 
mostrando amor e atenção!
Para fazermos isso de todo o coração, precisamos do amor que vem de Jesus. Vamos pedir que desde já, 
Ele conduza esse momento: 

“Senhor Jesus, eu quero seguir Teu exemplo, ficando no meio das pessoas, demonstrando amor e inte-
resse por elas. Dá-me Teu amor para que eu faça isso de verdade. Ajude-me sempre. Amém!” 
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OBJETIVO 
• Entender a importância de estar com o pensamento ligado em Jesus, pois somente assim, não 

teremos vergonha de falar dEle aos outros.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: pipoca para as crianças e vídeo sugerido abaixo.

Olá crianças, tudo bem? Na semana passada, conversamos sobre ser luz, assim como a lâmpada no 
escuro. Como foi a refeição que vocês fizeram, durante a semana, para o amigo convidado? Quem gos-
taria de compartilhar conosco primeiro? 

(A dinâmica de hoje tem como objetivo ilustrar o conceito de “transformação”. ) Como é o som da pipoca 
estourando na panela? (Deixe as crianças falarem). 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Estourando pipoca em câmera lenta | Canal: Canal Super Mix

Este é o som das pipocas estourando. Vocês já ajudaram a mamãe a estourar pipocas? Já correram para a 
cozinha quando ouviram esse barulhinho e sentiram o gostoso cheiro? Eu tenho aqui alguns grãos de milho 
(dar um punhado para cada criança). Ao olhar para estes grãos, você consegue enxergar uma pipoca macia 
e cheirosa? (Aguarde a resposta das crianças). Note como eles são duros. Não daria para comer agora. Mas 
se nós os colocarmos no fogo, dentro da panela, com um pouco de óleo, eles começarão a estourar. O calor 
do fogo vai quebrar a casca, o grão, fazendo o interior do milho vir para fora e com isso, teremos gostosas e 
macias pipocas. (Prepare um saquinho de pipoca para entregar às crianças ao final da reunião).

O processo do grão de milho ‘virar’ uma pipoca, acontece por meio da ação do calor sobre ele. É uma 
transformação! E hoje vamos falar sobre alguém que ouviu de Jesus que precisava ser transformado para 
servir melhor a Ele e ser salvo.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Na época de Jesus, existia um líder religioso muito importante, chamado Nicodemos. Ele era uma espécie 
de professor para os judeus daquela época. Ele ensinava sobre as Escrituras e ajudava os israelitas a 
fazerem o que é correto para Deus.
Ele já havia ouvido falar de Jesus e Seu ministério de cura e ensinos e de como as pessoas gostavam de 
estar com esse Mestre. Nicodemos já havia estudado muito sobre as profecias que indicavam que o Mes-
sias viria e estava cada vez mais se convencendo de que Jesus era esse Messias. 
Cada vez mais aumentava sua vontade de conversar com Jesus, mas ele sentia muita vergonha. O Siné-
drio era uma assembleia religiosa judaica muito importante no tempo de Jesus, e Nicodemos era um 
membro importante. Os membros do Sinédrio julgavam e governavam o povo judeu conforme as Leis de 
Moisés. Ele não queria que o Sinédrio soubesse desse encontro dele com Jesus, pois o desprezariam e 
zombariam da sua atitude. 
Por isso, ele decidiu ter um encontro escondido com Jesus. Por já saber que Jesus normalmente ia ao 
Monte das Oliveiras para ali orar a Deus, Seu Pai, Nicodemos esperou a noite chegar, porque a cidade 
ficava silenciosa e deserta neste horário. Só então, ele saiu à procura de Jesus.
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Nicodemos encontrou-se com Jesus e os dois começaram a conversar. Jesus disse a ele que “ninguém 
pode ver o reino de Deus se não nascer de novo”. Quando Jesus falou isso, Nicodemos ficou muito curioso 
e fez uma série de perguntas. Ele achou que Jesus havia falado que todo mundo precisava ser bebê de 
novo, o que é impossível; ninguém pode voltar a ser uma criança, não é verdade?
O que Jesus estava querendo dizer é que todos nós pecamos, mesmo uma criancinha tem pecados e, por 
causa disso, ninguém tem o direito de viver no reino de Deus. A única forma de viver no Reino de Deus é 
se preparar e ser salvos aceitando a Jesus como nosso Salvador. 
Nicodemos já tinha ouvido falar sobre o novo nascimento, mas não acreditava que, sendo judeu, preci-
saria mudar alguma coisa. Seu orgulho não o deixava entender as palavras que estava ouvindo e nem a 
necessidade de ter uma verdadeira transformação. Satanás também coloca esse sentimento, hoje, em 
nosso coração, fazendo-nos pensar que não necessitamos do poder e da operação do Espírito Santo para 
sermos transformados à semelhança de Jesus.
Jesus continuou a conversa dizendo que era necessário nascer da água (ser batizado) e do Espírito (acei-
tando a atuação do Espírito Santo em sua vida) para entrar no Reino de Deus. Pela conversa que estava 
tendo com Jesus, Nicodemos foi sendo atraído para Cristo e após seu ‘encontro secreto’ ele começou a 
estudar mais profundamente a Bíblia, aceitando Jesus como o Messias. E, como resultado desse encontro, 
depois que Jesus subiu ao Céu, Nicodemos trabalhou, incessantemente, dando seus próprios recursos 
financeiros para ajudar na pregação do evangelho e animando a fé dos discípulos.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Nicodemos teve vergonha de procurar Jesus durante o dia, quando outras pessoas poderiam ver esse 
encontro. 
Você tem vergonha de dizer aos seus amigos que ama a Jesus e procura fazer a Sua vontade a cada dia? 
Quando alguém pergunta qual é a sua religião ou em que você acredita, você fala com alegria que serve a 
Jesus, ou fica com vergonha de falar sobre Ele na frente dos seus colegas de escola?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 
“A vida cristã é a transformação da natureza, a morte para o “eu” e para o pecado, e uma vida totalmente 
nova. Somente por meio do Espírito Santo é que uma mudança dessas pode ocorrer. ” O Libertador, p. 94.

Vocês já viram uma flor quando arrancada do caule, murcha, fica feia, até que se desmancha? A morte é 
semelhante ao que acontece com essa flor. Por causa do pecado, convivemos com a morte constantemente. 
A “morte para o eu” é quando, por meio do Espírito Santo, não praticamos mais coisas erradas, fazendo 
assim com que essas coisas ruins morram, e a nossa vida seja repleta de coisas que agradam ao Senhor.

Paulo, que também teve sua vida transformada e foi muito perseguido por amar a Jesus, deixou um con-
selho para quando sentirmos vergonha por sermos diferentes por amor a Jesus. 
Em Romanos 1:16, temos o exemplo do apóstolo Paulo: “Porque não me envergonho do evangelho de 
Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê.”

FAZENDO A DIFERENÇA:
Providencie para cada criança uma plantinha ou um vaso de flor. 

Na próxima semana, nosso desafio será contar esta história do encontro secreto entre Nicodemos e Jesus 
e o que significa o novo nascimento. Escolha uma pessoa que tenha mais idade que você, pode ser sua 
avó, ou um vizinho, o pai ou mãe... Entregue esta plantinha de presente a ele/ela e aproveite para falar do 
amor de Jesus.

Vamos pedir que Deus nos ajude para isso? 

“Senhor Jesus, eu quero falar do Teu amor com alegria e não quero sentir vergonha disso. Dá-me um novo 
coração. Amém.”
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OBJETIVOS 
• Saber que sempre geramos sentimentos nas pessoas quando agimos com preconceito. 
• Reconhecer que, quem tem Jesus no coração não tem preconceito.
• Pedir auxílio divino para tratar a todos de forma igual.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: etiquetas.

Olá crianças, tudo bem? Gostaria de saber como foi a semana de vocês. Quem será o primeiro a contar 
como foi a experiência de entregar a plantinha/presentinho da semana passada? Como foi falar sobre 
Jesus para outra pessoa?
Hoje, vamos falar sobre preconceitos. 

Para que as crianças entendam o que significa este conceito e que efeitos provocam na vida das pessoas, 
vamos fazer uma brincadeira da seguinte forma:
Prepare etiquetas que devem ser coladas na testa de cada criança com ‘rótulos’, conforme segue: SOU 
ESTRANHO – NÃO BRINQUE COMIGO; ESTOU COM LEPRA – NÃO SE APROXIME; ESTOU CHEIRANDO MAL 
– SAIA DE PERTO; SOU NERVOSO – CUIDADO; SOU ENGRAÇADO – RIA DE MIM; NÃO GOSTO DE AMIGOS 
– EVITE-ME, etc... 
Cole uma etiqueta na testa de cada criança e peça para que ninguém fale o que viu na testa do amigo e 
nem ler o que está escrito em sua própria testa. 
Inicie a brincadeira dizendo que eles devem andar pela sala e interagir com os colegas de acordo com 
o que estão vendo na testa dele. Deixe que interajam por alguns minutos, lembrando de auxiliar os que 
ainda não estão completamente alfabetizados. O coordenador da atividade deve observar as reações das 
crianças e o clima gerado para promover a conversa após a brincadeira. Ao terminarem a interação, pedir 
que se sentem e não tirem a etiqueta ainda. 
Faça algumas perguntas, como por exemplo: Que sentimentos você teve durante a atividade? Sentiu-se 
bem? Pressionado? Deslocado? Confortável? Como os outros participantes reagiram com você? Como se 
sentiu em relação a eles? O que acha que está escrito em sua testa?
Peça para que tire a própria etiqueta e olhe o que está escrito. Pergunte: era isso que esperava que esti-
vesse escrito? A atitude que tiveram com você foi justa? 
Interaja com eles levando-os a entenderem o que é o preconceito e o julgamento, trazendo exemplos 
do nosso dia a dia. Leve-os a observar, também, o sentimento que geramos nas pessoas quando agimos 
com preconceito. 

Hoje aprenderemos uma história de Jesus e uma mulher que era desprezada por todos, mas não por Jesus.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Certa vez, Jesus estava se dirigindo à Galileia, e precisou passar por uma cidade chamada Samaria. Jesus 
era judeu, e os judeus não se misturavam com os samaritanos, eles os achavam impuros e maus e sempre 
que podiam, desviavam-se da cidade de Samaria. Jesus, porém, não tinha esses preconceitos e, então, 
chegou à cidade de Sicar, situada nessa região. Era meio dia e Jesus estava cansado da viagem, com muita 
sede e fome e parou perto do poço de Jacó. Sua sede só aumentava ao pensar na água fria e refrescante 
que estava ali tão perto dEle. No entanto, Ele não tinha corda nem jarro, e o poço era fundo. 
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Enquanto Jesus estava ali sentado, descansando um pouco, veio uma mulher samaritana, para tirar água 
do poço. Os dois se encontraram e estavam ali sozinhos, pois os Seus discípulos haviam ido à cidade para 
comprar algum alimento. Ela tirou água para si e já estava voltando para casa, quando Jesus lhe disse: 
“Dê-me água para beber”. A mulher samaritana ficou surpresa com o pedido, afinal, Jesus era judeu. 
Então lhe perguntou: “Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana água para beber?” Ela 
sabia que os judeus não pediam nada aos samaritanos.
Jesus com bondade lhe respondeu: “Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, 
você Lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva.” João 4:9 e 10.
Disse a mulher samaritana: “O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conse-
guir essa água viva?” João 4:11
Jesus sabia das necessidades daquela mulher, aliás, Ele sabia tudo sobre a sua vida. Mas ela não reco-
nheceu que estava na presença do Messias enviado.
Então, Jesus calmamente respondeu-lhe: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber 
da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der será fonte de água a 
jorrar para a vida eterna.” João 4: 13 e 14.
Jesus amava aquela mulher e queria lhe satisfazer as necessidades. Ele não se importou de estar conver-
sando com uma samaritana que tinha uma vida cheia de erros e era desprezada pelos moradores da cidade. 
Jesus simplesmente a amou e se importou com ela, oferecendo a água viva, que era muito mais que água, 
era uma nova vida que a gente tem quando é amigo de Jesus. Ele é comparado com uma fonte de água 
que nunca para de sair água. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Fonte de água natural | Canal: magrao2017

Quem é amigo de verdade de Jesus, sempre vai poder beber de Sua “água” e nunca mais vai ficar com 
sede. Isso quer dizer que ter Jesus no seu coração é viver uma vida feliz e satisfeita, assim como a gente 
sente quando está com muita sede, num dia de calor e bebe um copo de água fresquinha! Não é gostoso?

Essa mulher samaritana, ao se encontrar com Jesus, experimentou essa “água”, e aceitou a Jesus, e mais 
do que isso, saiu contando sobre Quem tinha encontrado e o que Ele tinha feito em sua vida.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Jesus não teve vergonha, nem preconceito em falar com a mulher samaritana, e mais do que isso, Ele 
entrou em Samaria e permaneceu ali durante dois dias.
E você, como agiria quando visse um novo aluno, chegando na sua sala, com uma cadeira de rodas? Qual 
seria sua primeira reação?
Imagine que você está na praça ou no shopping com seus amigos, e se aproxima um menino de rua, sujo, 
com cheiro de urina, pedindo comida. Qual é sua primeira reação? Como demonstrar que se é verdadei-
ramente amigo de Jesus numa situação como esta? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 

“Ele se misturou voluntariamente com os samaritanos, aceitando a hospitalidade daquele povo despre-
zado. Dormiu debaixo do teto deles, comeu com eles em volta de suas mesas, ensinou nas ruas e os tratou 
com a maior bondade e cortesia.” O Libertador, p. 107.

A Bíblia fala sobre preconceito? Sim! Em Romanos 2:11 lemos o que Jesus diz sobre termos preconceito 
para com outras pessoas. “Porque Deus não faz diferença entre as pessoas.” 

Devemos ter Jesus como nosso modelo sempre, e para isso, precisamos imitá-Lo a cada dia. Pedindo-Lhe 
forças, poderemos tratar todas as pessoas, nossos coleguinhas de escola que não têm muitos amigos, 
sem preconceito e com amor também.
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FAZENDO A DIFERENÇA
Durante a semana colocaremos essa atitude de Jesus em prática! Você terá a oportunidade de escolher 
algum amiguinho que você percebe que não tem muitos amigos, sempre está ‘nos cantos’, ou que se 
sente excluído do grupo. Aproxime-se dele e passe a cuidar dele.
Converse e fique com ele no recreio, chame-o para ficar com você e seus amigos. Convide-o para ir à sua 
casa. Brinque com ele e veja se ele precisa de alguma ajuda.
Conte-nos, na próxima reunião, como foi essa experiência. Se você tiver celular, tire uma foto do seu novo 
amigo e traga para o nosso próximo encontro.

Se Jesus é quem colocará esta vontade em nós, então precisamos pedir Sua ajuda para termos esta von-
tade de amar a todas as pessoas, independentemente de como elas sejam ou pareçam ser. Vamos orar?

“Senhor Deus, eu quero ser a cada dia mais parecido contigo, mas, às vezes, percebo que ainda tenho pre-
conceito. Senhor, quero Te seguir e imitar Teu exemplo. Ajude-me a ser amável com todas as pessoas. Em 
nome de Jesus, amém!” 
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OBJETIVOS 

• Saber que as dificuldades acontecem, mesmo com aqueles que amam a Jesus. 
• Entender que o Senhor está ao seu lado, independentemente da situação. 
• Responder confiando em Jesus em todos os momentos.

PRA INÍCIO DE CONVERSA

MATERIAL NECESSÁRIO: um animal de estimação.

Na semana passada, conversamos sobre preconceito. Como foi durante a semana? Quem teve a opor-
tunidade de preparar algo especial para aquele amiguinho que não tem muitos amigos ou está sendo 
excluído. Conte agora para todos como foi sua experiência.  

Consiga um animal de estimação. Um gato, de preferência. Se não for possível, um cãozinho, um pássaro 
na gaiola, etc.
O objetivo é deixar as crianças interagirem com o animal. Pergunte a elas se gostam de animais. Ouça as 
respostas. Descubra quais são os animais de que elas mais gostam. Faça uma festa a cada descoberta.
No final deste momento, faça com que as crianças entendam que, mesmo elas gostando tanto dos ani-
mais, ainda têm alguns que machucam e atacam as pessoas.

Às vezes, os animais arranham ou mordem. Nós não podemos passar a mão em um leão, ou ter um 
elefante no jardim de casa. Esse convívio não é possível, mesmo os animais sendo tão bonzinhos. Pás-
saros são presos pelos homens que os trancam em uma gaiola para não fugirem. Mesmo quando que-
remos cuidar deles, temos dificuldades, pois eles podem nos ferir.

A VERDADEIRA HISTÓRIA 

O profeta Isaías já havia falado que alguém ia iria nascer para anunciar que Jesus estava chegando. Foi ele 
quem batizou a Jesus e a Bíblia diz que também vivia no deserto. Quem é este personagem? Isso mesmo, 
João Batista. Ele ensinava as pessoas dizendo para se arrependerem das coisas erradas que faziam. Até o 
rei Herodes foi tocado e percebeu que seu comportamento era errado. Porém, por causa de sua esposa, 
Herodias, o rei prendeu João, tempos depois dele ter batizado Jesus no rio Jordão.
João era um grande amigo de Deus. Ele O amava tanto que não tinha medo de falar sobre as coisas 
certas e chamar a atenção das pessoas que estivessem fazendo coisas erradas. Alguns dos amigos de João 
Batista foram visitá-lo. Eles falaram muitas coisas bonitas sobre Jesus, sobre os milagres que Ele estava 
fazendo. Infelizmente, João começou a pensar por que será que Jesus ainda não havia aparecido para 
livrá-lo daquela prisão? Ele tinha feito tantas coisas boas, ele era o cumprimento da profecia de Isaías que 
dizia que ele fora escolhido por Deus para falar às outras pessoas que Jesus estava vindo, fez tudo cer-
tinho e agora estava preso.
E vocês, acreditam que Satanás usou até a visita dos amigos de João Batista para colocar dúvida sobre 
Jesus ser o filho de Deus que viria morrer para salvá-los? 
É isso que o inimigo de Deus quer fazer com você e comigo. É isso que ele fez lá no Jardim do Éden com 
Adão e Eva. Satanás não quer que a gente acredite no que Deus diz. Ele sempre acha uma maneira de 
colocar dúvida em nossa cabeça. Mas crianças, Deus sempre, sempre fala a verdade. 
Sabe por que João não teve certeza absoluta de Jesus ser o Messias? Ele acreditava, assim como a maioria do 
povo Judeu, que Jesus faria uma revolução, tiraria os romanos do governo e tomaria as rédeas da situação.

LIÇÃO 13

UM AMIGO DO RESGATADOR 
EM APUROS
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João Batista pediu para seus amigos irem ver o que Jesus estava fazendo e na volta ao contarem todas as 
maravilhas e milagres que viram Jesus fazer, e ao receber a mensagem seu coração ficou tranquilo. Ele 
confirmou aquilo que ouviu quando batizou a Jesus. Vocês lembram o que a voz falou do céu no batismo 
de Jesus? “Este é Meu Filho amado, que me dá muita alegria” Mateus 3:17
Infelizmente, a história de João Batista não terminou bem aos olhos dos homens. Numa festa, Herodes 
decretou a morte dele, a pedido de Herodias, sua esposa perversa. 
Você pode pensar: como Deus permitiu que o primo de Jesus ficasse sozinho na prisão até o momento de 
sua morte? Como, alguém que anunciou a vinda do próprio Messias pôde sofrer uma morte tão terrível?

E VOCÊ, O QUE ACHA?

Se somos amigos de Jesus, por que enfrentamos tantas dificuldades? 
Por que preciso ser o único da minha turma que não come bacon, e por causa disso, riem de mim? 
Por que meu pai teve que perder o emprego por causa do sábado? Não disse Jesus que cuidaria de nós a 
todos os momentos? 
Por que minha vovó tem câncer, mesmo sendo tão amiga de Jesus?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Deus nunca dirige Seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles escolheriam ser guiados, se 
pudessem ver o fim desde o começo e discernir o propósito que estão cumprindo como Seus colabora-
dores. De todos os dons que o Céu pode nos conceder, participar com Cristo em Seus sofrimentos é a mais 
importante responsabilidade e mais elevada honra”. O Libertador, p. 127.

Como devemos enxergar as coisas más que acontecem com a gente de acordo com o texto de Romanos 
8:28? “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama, dos que foram cha-
mados de acordo com o seu propósito”.

Qual a promessa de Jesus para nós de acordo com Mateus 5:11-12?
“Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem 
todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perse-
guiram os profetas que viveram antes de vocês.” 

FAZENDO A DIFERENÇA

Assim como João Batista, podemos escolher confiar em Jesus, mesmo quando as coisas não acontecem 
da forma como nós ou nossos pais gostariam. Vivemos em um grande conflito, entre o bem e o mal, entre 
Jesus e Satanás. Entre nosso Resgatador e aquele que quer nos destruir. Mas, não precisamos temer. Um 
dia tudo isso irá acabar. Jesus nos deixou uma promessa, antes de subir para o Céu; Ele disse que estaria 
conosco o tempo todo, até o dia de Ele voltar para nos buscar (Mateus 28:20).
Que tal hoje, decidirmos confiar em Jesus em todos os momentos, mesmo quando não entendemos? 
Vamos contar para Jesus sobre a nossa decisão?

“Querido Deus, nem sempre é fácil entender por que coisas ruins acontecem. Ajuda-me a Te seguir não 
é porque é o Deus dos milagres, mas porque conheço o Senhor e tenho confiança de que sempre vais 
fazer o melhor. Por favor, ajuda-me a confiar em Ti! Em todos os momentos! Em todo tempo! Em nome 
de Jesus, amém!” 

Agora que decidimos confiar em Jesus, que tal visitarmos alguém que esteja com uma dificuldade espe-
cífica, e contarmos para essa pessoa a experiência de João Batista e como confiar em Deus é o muito 
importante? 
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OBJETIVOS
• Entender que para ser um discípulo é preciso passar tempo com Jesus.
• Desejar ter uma amizade com Cristo e tratar os outros como Jesus os trataria.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Tecido para vendar as crianças.

Na semana passada vocês foram desafiados a visitarem alguma pessoa que estava passando por uma 
situação complicada. Gostaríamos neste momento de ouvir como foi essa experiência. Quem gostaria de 
ser o primeiro a compartilhar conosco?

Alinhe as crianças em duas filas e peça que todas coloquem as vendas nos olhos. Convide um adulto des-
conhecido para guiá-los no trajeto imaginário. Instrua-os a segurarem nos ombros da pessoa da frente e 
diga ao primeiro da fila para fazer um caminho simples. As outras crianças precisam segui-lo, não podem 
tirar a venda e devem ouvir somente a voz.
Em seguida, peça que todos tirem a venda e façam o mesmo trajeto, mas dessa vez, com alguém 
conhecido.
Depois do percurso, chame as crianças e sente-as em círculo. Converse sobre a atividade, induzindo-as 
a pensarem sobre o que fizeram com perguntas, como: O que aconteceu aqui? Como vocês se sentiram 
seguindo alguém que vocês não conheciam? Como foi seguir alguém sem enxergar nada? Qual foi o senti-
mento ao poder seguir alguém conhecido?

Crianças, na semana passada vimos como o Senhor está conosco em todos os momentos, bons ou ruins, 
da mesma forma como Ele esteve com João Batista. No encontro de hoje, veremos um convite que Jesus 
fez a João, Tiago, Pedro e André. Você sabia que é o mesmo convite que Ele faz para você e pra mim hoje?

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
O dia estava começando sobre o mar da Galileia. Depois de uma noite de trabalho, Pedro, André, Tiago e 
João não pescaram nada. Estavam até desanimados. 
Na mesma praia estava Jesus, aproveitando um pouco de tranquilidade na beira do lago. Mas não 
demorou muito, uma multidão apareceu. E, para ter um pouco de espaço, Jesus subiu no barco de Pedro; 
pediu até que ele afastasse um pouco o barco para todos vê-Lo e ouvi-Lo melhor.
Enquanto Jesus falava das coisas de Deus para as pessoas ali, a multidão ficava impressionada com tudo 
aquilo. Ao terminar Sua mensagem, Jesus pediu que Pedro fosse até uma parte mais profunda do lago, para 
que jogasse a rede de pesca novamente. Pedro não ficou muito empolgado, afinal, havia trabalhado a noite 
inteira e não havia pescado um peixe sequer. Ele até resmungou com Cristo, mas, fez o que Jesus mandou. 
Em determinado momento, Pedro e André jogaram as redes e, ao tentarem puxar as redes, não conseguiram 
porque estava muito pesada. Tinham tantos peixes que eles precisaram chamar Tiago e João para os ajudar. 
Quando puxaram os peixes para dentro do barco, eram tantos que eles corriam até o risco de afundar. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Pescaria e uma grande surpresa. Pescaria incrível #2 | Canal: Cremlebi 

Quando Pedro viu o que acontecera, percebeu que aquele milagre era uma demonstração do poder e 
divindade de Jesus. Ele ficou com tanta vergonha de ser um pecador que pediu a Jesus que se afastasse 
dele. É assim que Satanás quer que nos sintamos, ele deseja que tenhamos medo ou vergonha de chegar 
perto de Jesus por sermos pecadores.

LIÇÃO 14

DEIXE TUDO E ME SIGA  



PEQUENOS GRUPOS MENORES "O RESGATE - DO INÍCIO AO FIM" 33

O Senhor Jesus disse que ele não precisava ter medo, e fez um convite muito especial para Pedro. Jesus o 
chamou para ser um pescador de homens.
Os discípulos já tinham ouvido Jesus falar, já haviam presenciado alguns milagres, mas ainda não haviam 
abandonado a pescaria para segui-Lo. 
Pedro aceitou o convite de Jesus, e, quando chegaram à praia, Jesus convidou os outros três discípulos dizendo: 
“Sigam-Me, e Eu os farei pescadores de homens”. Naquele exato momento, eles deixaram tudo ali mesmo, e 
seguiram Jesus. A partir daquele momento, eles se tornaram discípulos de Jesus, e Ele era o Mestre deles.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Você já pensou em como se faz para seguir a Jesus? 
Tem como seguir a Jesus mesmo sem vê-Lo? Você acha que tem alguma forma prática de ter um relacio-
namento com Cristo? 
Quando seguimos a Jesus, ficamos como estamos, fazendo as coisas erradas que fazíamos antes de Jesus 
ser nosso Amigo? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“O contato diário com Deus (devoção) constante estabelece um relacionamento tão íntimo entre Jesus e 
Seus seguidores, que os cristãos acabam ficando parecidos com Ele na mente e no caráter. ” O Libertador, 
p. 140. (Grifo acrescentado para melhor compreensão do texto).

À medida que convivemos com Jesus, nosso coração é transformado! Por isso, não continuamos iguais! 
Quando andamos com Jesus,  não tem como fazer as mesmas coisas erradas de antes. 
Qual é a principal característica que as pessoas podem notar em nós, por estarmos andando com Jesus? A 
resposta está em João 13:35: “Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem 
uns aos outros.” (NVI)

Amar! Essa é a grande diferença! Como podemos demonstrar amor àquele amiguinho que todos rejeitam na 
escola? Como demonstrar amor ao papai e a mamãe? Como mostrar que somos verdadeiros seguidores de 
Jesus ao amar aquele professor que faz brincadeiras de mal gosto com a sua religião ou por você ser cristão?

FAZENDO A DIFERENÇA
Material necessário: caixinha com papéis para sorteio. Em cada papel ter escrito uma ação do dia a dia 
das crianças, por exemplo: dividir os brinquedos, ler a Bíblia, brigar com os amigos do campinho, etc... 
Separe as crianças em grupos menores e peça que elas encenem a ação que está escrita no papel para as 
outras crianças adivinharem. Quando alguém souber qual cena é, o professor que está conduzindo per-
gunta: “A criança desta cena, escolheu seguir a Jesus? Qual atitude dela demonstra de que lado ela está?”
Dê tempo para que todas as crianças encenem sua “ação sorteada” para os demais amiguinhos.

Os discípulos de Jesus deixaram tudo e seguiram a Jesus de perto. Ficaram com Jesus três anos e meio e 
aprenderam com o Mestre como tratar as pessoas, como amar aqueles que ninguém ama e como amar 
a Deus e passar tempo com o Pai.
Jesus faz o mesmo convite para mim e para você! Só basta aceitarmos!
Que tal nos decidirmos por Jesus e falarmos para Ele por meio da oração?

“Querido Jesus, quero te seguir. Me ajude a tratar os outros como o Senhor trata. Quero aprender a passar 
tempo com o Senhor, para assim, te seguir sempre. Em nome de Jesus, amém.”

Temos um desafio para você até o nosso próximo encontro: se você quer se tornar um discípulo de Jesus, 
precisa fazer algumas coisas, entre elas, ter amizade com Ele e tratar os outros como Ele trataria. Para 
tanto, você irá se comprometer de ir ao encontro de um colega da rua, da escola que ainda não é seu 
amigo, e é rejeitado pela maioria dos seus colegas. Pense como Jesus trataria aquela criança e faça você 
da mesma forma! Quem sabe, não surge aí uma nova amizade?
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OBJETIVOS
• Saber que o pecado é ruim, mas que o Senhor pode perdoar qualquer situação.
• Pedir que o Senhor perdoe seus erros e solicitar ajuda para não pecar.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: Providencie um colchão fino, colchonete ou até mesmo um lençol. Ele será 
usado para transportar uma criança de um ponto ao outro.

Disponha as crianças em duas fileiras. Três delas participam a cada “rodada”. O objetivo é levar a criança 
que deitará no colchão entre os pontos estabelecidos. Não faça desse momento uma competição.
Ao cada trio participar, converse com eles perguntando se está confortável levar o amigo de um lado ao 
outro. Ficaria mais fácil se tivesse ajuda de mais amigos? Pergunte à criança que está sendo carregada se 
está se sentindo confortável ou se preferiria estar carregando.
Depois de algumas rodadas, acrescente pesos ao colo de quem está sendo carregado, podem ser usados: 
livros, brinquedos pesados, cadeiras, etc...
Pergunte aos que estão carregando o amigo, se é agradável ter o peso agregado, e ao que está sendo car-
regado, se é confortável ter todo aquele peso consigo.
Converse com as crianças que, quando cometemos algum pecado, ficamos pesados, Satanás coloca em nós 
toda a culpa por nosso erro, e não é fácil carregar esse peso. Na história de hoje, veremos o exemplo de algumas 
pessoas que estavam levando esse peso extra e tiveram a carga aliviada por meio do perdão e da cura. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Na época de Cristo, a lepra era uma das doenças mais terríveis, tanto que afastava o doente da família, do con-
vívio com os amigos, da igreja, da escola. Era como se matassem a pessoa leprosa, antes da morte chegar.
Além de ficar longe da família, o leproso ainda precisava gritar “imundo” toda vez que alguém se apro-
ximasse dele. Já pensou, que tristeza? Você ter de gritar para todo mundo um defeito seu? Assim todos 
saberiam quem ele era, e o que havia de errado com ele. Imagine você andando pela rua e gritando: “Sou 
mentiroso”, “Sou invejoso”, “Sou pobre”. 
Em determinado momento, o leproso ouviu falar sobre Jesus. Em sua mente imaginou se Ele seria um 
médico, pois ouvira falar que Ele curava muitas pessoas. Por isso, foi nas redondezas do mar da Galileia 
para conhecer o Mestre. De longe o viu curando os mudos, fazendo os aleijados andarem, dando visão 
aos cegos! A fé dele ficou ainda mais forte. Por isso, se encheu de coragem para ir até Cristo. 
Qual seria sua reação ao vê-Lo chegando perto de você? 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Se achar por bem mostrar às crianças como é a doença, assistir ao vídeo: 
Título: Portadores de Hanseníase | Canal: LeoEnfer (a partir de 2m15s). 

Já imaginou? As pessoas tiveram reações parecidas, e além disso, na época de Jesus, acreditava-se que 
essas pessoas ficavam doentes assim, porque haviam cometido algum pecado terrível. Então, ao olharem 
para o leproso, além da sua aparência horrível, acreditavam que ele estava assim porque era muito pecador. 
Mas o leproso não se importou com isso. Ele correu até Jesus, se ajoelhou aos Seus pés e implorou que 
Ele o curasse. Jesus tocou nele e disse que ele estava curado e purificado.
Não foi só o leproso que foi curado por Cristo e teve seus pecados perdoados. Um rapaz, que tinha quatro 
amigos, morava em Cafarnaum, onde Pedro tinha sua casa. E era lá que Jesus estava ensinando aos discípulos. 

LIÇÃO 15

O RESGATADOR RECUPERA OS 
DEDOS E O CORAÇÃO 
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Ali também estavam os fariseus e professores da Lei, como espiões, para arranjar razões a fim de acusarem 
Jesus. Os amigos desse homem, que não mais podia andar, levaram-no até Jesus, para que Ele o curasse. 
Aquele homem paralítico, também, tinha em sua mente que sua doença era resultado de uma vida de pecado. 
Toda a culpa e remorso pesavam sobre ele. E é exatamente isso que Satanás faz com você hoje, ele leva você a 
pecar, depois, mostra para você quão errado é o pecado e o faz sentir-se a pior pessoa do Planeta. 
Os amigos daquele homem, não conseguindo passar pela porta, por causa da multidão, resolveram abrir 
um buraco no teto de palha e descer o amigo, em sua cama, por uma corda.
O homem não precisou falar nada, Jesus viu em seus olhos o desespero que o pecado trazia e a dor 
da doença. Por isso, antes mesmo de curá-lo, Jesus disse: “Seus pecados estão perdoados”. Naquele 
momento, o homem sentiu uma alegria tão grande! E para completar sua alegria, Jesus ainda lhe disse: 
“Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa”.
O mesmo que criou Adão e soprou vida em seu nariz, foi quem curou o leproso e o aleijado e, acima de 
tudo, os perdoou.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Você já fez alguma coisa errada? Com certeza! Não passamos um dia neste mundo mau sem ter, no 
mínimo, pensamentos errados. Por que isso acontece? Por que pecamos? Vamos nos lembrar um pouco 
do que já conversamos sobre isso?
Somente uma Pessoa pode nos perdoar, e além disso, nos dar a alegria que só acontece quando temos os 
pecados perdoados.
Como podemos pedir perdão pelos nossos pecados? Quem é o Único que pode fazer isso por nós? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Quando oramos pedindo bênçãos terrenas, a resposta pode ser adiada, ou Deus pode nos dar algo dife-
rente daquilo que pedimos. Mas não é assim quando pedimos que Ele nos livre do pecado. A vontade dEle é 
nos purificar, fazer de nós Seus filhos e nos capacitar para viver uma vida santificada.” O Libertador, p. 151.

Parece até que alguém está nos fazendo cafuné (carinho na cabeça), quando ouvimos que Deus pode nos 
perdoar, e além disso, responder nossos pedidos, feitos em oração. 
Vocês acreditam que, até mesmo, aquele que já fez coisas horríveis, se confessar os pecados, encontra 
perdão em Jesus? Veja o texto de Provérbios 28:13: “Quem esconde os seus pecados não prospera, mas 
quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.”

Não acredite em Satanás quando ele falar em sua mente que você não tem mais jeito, que já fez coisas 
erradas demais e isso faz com que Jesus não o ame mais. Lembre-se sempre, Ele o perdoa, basta só você 
querer e pedir. Ele limpa todos os pecados do seu coração!

FAZENDO A DIFERENÇA
Assim como o leproso, que além de ter sua pele toda renovada, teve seus pecados perdoados, o paralítico 
também teve suas pernas revigoradas, e pôde voltar a andar; mas além disso, Jesus o perdoou de todos 
os seus pecados. E o mais legal é que, o mesmo Jesus que perdoou e curou os pecados desses persona-
gens reais da Bíblia, também, pode nos perdoar, além de nos dar aquilo de que precisamos.
Jesus disse para Seus discípulos o que está escrito em Mateus 7:8: “Pois todo o que pede, recebe; o que 
busca, encontra; e aquele que bate, a porta será aberta.”
Por isso, vamos agora pensar se temos algum pecado que falta pedir perdão ? Se houver, vamos pedir 
o perdão? Converse com Deus agora e cite esse pecado para Ele e peça também ajuda para vencê-lo. 
Vamos conversar agora com Deus sobre essa decisão? De agora em diante não escute a voz de Satanás 
lembrando desse seu pecado pois ele foi perdoado.

“Querido Senhor, peço que me ajude a não pecar, não quero ser enganado pela culpa que Satanás quer 
me fazer sentir mesmo depois de perdoado. Perdoe-me e me ajude, por favor! Em nome de Jesus, amém”.

Agora que aceitamos o perdão de Jesus, precisamos, também, perdoar aqueles que fazem coisas erradas 
contra nós. Por isso, esta semana, você será desafiado a perdoar alguém. Conte para ela a história do 
leproso ou do paralítico, e diga-lhe que além de você, Jesus também o perdoa. Quem topa o desafio?
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OBJETIVOS 
• Confiar inteiramente em Jesus. 
• Nomear os medos que enfrentamos diariamente e entregá-los às mãos de Cristo.  

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: caixa, objeto e jornais.

Pegue uma caixa, coloque dentro um pequeno presente ou uma barra de cereal. Por cima desse objeto, 
coloque uma boa quantidade de jornal de forma que esconda por completo o que tem dentro da caixa. 
Faça um suspense, pergunte se alguém tem coragem de colocar a mão dentro da caixa. Crie uma situação 
e veja a reação das crianças. Convide uma criança para colocar a mão. Caso ninguém o faça, retire o que 
está dentro e diga que o medo de enfrentar algo nos deixa sem reação ou faz com que imaginemos algo 
que não é real. Não tenha medo, Jesus sempre estará com você. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 

Título: Turminha de Fé - Medo do Escuro | Canal: Turminha da Fé

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Você sabe o que é medo? É ter receio de alguma coisa por se sentir ameaçado. É imaginar algo e ter a 
sensação de alerta no corpo. Essa sensação gera ansiedade, arrepios e insegurança. A Bíblia nos ensina 
que não devemos temer nada neste mundo, que nas situações mais difíceis e complicadas, Jesus estará 
conosco. Hoje, vamos estudar dois grandes milagres de Jesus, mas, acreditem, alguns tiveram medo... 
Jesus estava cansado. Durante todo o dia Ele havia ensinado às margens do mar da Galileia. Ao chegar a 
noite, as pessoas continuavam ao lado dEle e mal teve tempo para comer ou descansar. Por isso, Jesus 
saiu a procura de um lugar silencioso. Foi para o barco com Seus discípulos e caiu no sono. 
A tarde estava tranquila, mas, de repente a escuridão tomou conta do céu. Os ventos fortes e a tempes-
tade se aproximavam. Os discípulos viram que o barco se encheria de água e ficaram com muito medo. 
A situação estava complicada! Mas o que é uma tempestade quando Jesus está por perto? Porém, os dis-
cípulos se esqueceram disso. Apesar de passarem um dia inteiro ouvindo e vendo os milagres do Mestre, 
não se lembraram dEle, a não ser quando a situação realmente se complicou. 
O barulho da tempestade estava tão alto que mal conseguiam se comunicar. De repente, um relâm-
pago iluminou o local e eles puderam ver Jesus dormindo calmamente. Gritaram Seu nome e o Mestre 
acordou. (Lembre-se de que todos que clamarem por Jesus serão ouvidos!) Nesse exato momento, Jesus 
ergueu as mãos e disse ao mar: Fique quieto e calmo! No mesmo instante, tudo se aquietou. 
As pessoas que estavam próximas, em outros barcos, diziam: “Quem é Esse que até o vento e o mar Lhe 
obedecem? ” Era o desejo de Jesus que ninguém sentisse medo, que todos confiassem nEle e em seu poder. 
Naquele dia, nosso Mestre confiou em Deus Pai o tempo todo e nos deixou um grande exemplo de fé.  
Quando tivermos algum problema, alguma dificuldade, precisamos confiar em Deus, não ter medo, 
mesmo que a situação pareça difícil demais. Neste mundo é assim, passamos por grandes tempestades e 
quando falo tempestade estou falando de problemas, tristezas e outras coisas mais, entretanto, Jesus diz: 
“Tenham bom ânimo, Eu venci o mundo.” (João 16:33). 
De manhã bem cedo, o barco chegou à praia. O dia estava lindo, mas, de repente, uma cena horrível 
aconteceu. Quando os discípulos desceram do barco, dois homens endemoninhados apareceram. Eles 
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estavam feridos, bagunçados, pareciam mais com animais abandonados do que com pessoas. Os discí-
pulos saíram correndo com medo. De novo, o medo! Voltaram e foram até Jesus. 
O Salvador ordenou que os demônios saíssem do corpo daqueles homens e assim aconteceu. Estava pas-
sando uma manada de porcos ali perto e os demônios pediram que fossem lançados para a manada. Eles 
sabiam muito bem quem era Jesus. Os porcos caíram precipício abaixo, morrendo todos. Os dois homens 
estavam livres do poder do inimigo. 
A notícia se espalhou. Mas as pessoas pensaram mais nos porcos que haviam morrido do que no livra-
mento daqueles dois homens que assustavam a cidade por onde passavam. Você acredita que as pes-
soas que moravam próximas dali ficaram com medo do que Jesus poderia fazer? Estavam tão ligadas ao 
dinheiro e às suas próprias necessidades que não se sensibilizaram nem com o milagre da tempestade e 
muito menos com a libertação dos dois homens. Pediram que Jesus fosse embora daquela região. Sem 
demora, o Mestre entrou no barco e se afastou. 
As pessoas não quiseram deixar suas vontades egoístas e ficaram com medo de que Jesus retirasse delas 
o que mais gostavam. Os homens que o Salvador libertou dos demônios queriam ficar perto dEle, mas 
Jesus pediu que permanecessem na cidade para mostrar a todos o que aconteceu com eles naquele dia. E 
quando Jesus voltou àquele lugar, tempos depois, por causa do testemunho desses homens, muitas pes-
soas ouviram a mensagem de salvação. 
Nosso Mestre sempre será maior do que o poder do inimigo. Constantemente Satanás quer controlar a 
mente e as ações das pessoas, quer incitar a violência e o mal, a descrença e o medo, mas a presença de 
Jesus destrói tudo isso. Não podemos temer nenhum segundo sequer. Sentir-se inseguro, ansioso ou ame-
açado são situações que vivemos em nossa vida, mas o que não podemos esquecer é que Jesus sempre 
estará conosco, por isso, não há o que temer, quer seja a tempestade ou o próprio inimigo. Confie em Deus!

E VOCÊ, O QUE ACHA? 
De que você tem medo? Por quê? O que devemos fazer quando nos sentimos assim?
Em algumas situações é importante ficar alerta, por exemplo, quando uma pessoa que você nunca viu, 
um estranho, se aproximar de você, não converse e não aceite nada dele, vá para perto dos seus pais na 
mesma hora. Porque nesse caso o receio ou medo pode nos ajudar?  

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

... se clamarmos para que Ele nos salve, nosso clamor não será em vão. Ele nunca deixa de prestar a ajuda 
da qual precisamos. Se tivermos o Salvador no coração, não precisamos ter medo. O Redentor nos livrará 
do perigo da maneira que Ele sabe ser melhor.” O Libertador, p. 195.

O que expulsa o medo da nossa vida? Vamos descobrir em 1 João 4:18: “No amor não há medo; pelo 
contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está 
aperfeiçoado no amor.” 

FAZENDO A DIFERENÇA:
Jesus é maravilhoso e nos ama muito! Em todas as situações da vida Ele pode nos ajudar: se fizer um 
barulho bem alto ou se os pais se separarem e se algum animal se aproximar ou o quarto estiver escuro e 
se ficar na escola sem os pais ou se alguém usar uma máscara assustadora... Jesus pode tirar todos esses 
medos, basta apenas confiar. Ele diz assim: “Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-
-lo” (Jeremias 1:8). Então, só nos resta uma coisa: acreditar que quando o medo se aproximar, em Jesus 
podemos sempre confiar! Até rimou! Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, ensina-me a confiar em Ti quando sentir medo. Em Teu nome, amém!”
   

Você tem um grande desafio: todas as vezes que você sentir medo por alguma coisa, faça uma oração a 
Deus, peça para que Ele o proteja.
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OBJETIVOS
• Ensinar que precisamos ter o motivo correto em todas as nossas atitudes.
• Demostrar a Jesus que O amamos por meio de nossas ações e intenções.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: rostos felizes e tristes colados em palitos, como de churrasco, reci-
piente e papel com as ações sugeridas para serem sorteados.

Em nosso último encontro, vocês foram desafiados a demonstrar o maior sentimento de todos: o amor! 
Como foi esta última semana? Para quem vocês escolheram demonstrar amor? Quem foi mais amoroso? 
Compartilhe conosco sua experiência.

Imprima ou escreva em pequenos pedaços de papel algumas ações. Estes papéis serão sorteados. Se for 
possível, entregue um rostinho feliz e um triste para cada criança, se não, alterne para que cada uma 
tenha, pelo menos, um dos rostinhos.

Ações sugeridas: 
• ajudar a mamãe somente para ganhar dinheiro.
• ajudar um idoso atravessar a rua, mesmo que isso lhe atrase para o jogo na escola.
• carregar os materiais de uma colega só para mostrar que é bondoso.
• arrumar sua cama antes da mamãe pedir.
• Etc...

Peça às crianças que levantem as plaquinhas com os rostinhos para cada ação mencionada. Se a intenção 
for boa, instrua-as que levantem o rostinho feliz. Se o contrário, que levantem o rostinho triste.

Hoje, vamos aprender mais sobre nossas intenções. Será que é possível fazer algo bom, mas não ter uma 
boa intenção?

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Jesus estava no templo com Seus discípulos. Esta seria a última vez que Ele ensinaria ali. As pessoas 
ficavam admiradas pela forma como Ele falava, pela autoridade que tinha! Cristo contava parábolas (tirar 
a vírgula) para ensinar, de forma simples, os conceitos do Céu. 
Enquanto estava no pátio, observou as pessoas que vinham deixar suas ofertas. Muitos dos ricos traziam 
consideráveis quantidades de dinheiro e faziam desse momento um grande espetáculo.
Jesus olhou com tristeza para eles, porém, não demorou muito. Seu rosto mudou! Ele viu uma viúva se 
aproximando do local onde as pessoas colocavam suas ofertas. 
A mulher estava com muita vergonha e olhava para todos os lados, tentando não ser notada. Ela colocou 
a oferta que tinha em uma das mãos, eram somente duas moedinhas, sua oferta era bem pequena, com-
parada ao que muitos traziam. Mas era tudo o que possuía. Rapidamente, ela colocou suas duas moedi-
nhas dentro do gasofilácio, caixa de ofertas. 
Assim que se virou, percebeu que Jesus a olhava com amor e aprovação! O Resgatador, então, chamou a 
atenção dos que estavam ao seu redor, dizendo: “Afirmo a vocês que esta viúva pobre doou mais do que 
todos os outros.” (Lucas 21:3) 
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Sabe o que aconteceu? Os olhos daquela mulher se encheram de lágrimas, porque sentiu que sua atitude 
havia sido entendida por Deus. Ela fez o que pôde, sua intenção era sincera. Ela realmente queria adorar a 
Deus e, mesmo tendo poucas moedas, doou de coração e Jesus mostrou que a mulher estava certa. Diferen-
temente, aqueles homens ricos, que se achavam super corretos, deram muitas moedas como oferta, mas 
a intenção deles era somente chamar a atenção para si mesmos, e não para adorar ao Senhor de coração.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Tem como fazer o que é certo, mas com a intenção errada? Dê um exemplo?

Carlos é um bom aluno, daqueles que acertam todas as respostas. Ricardo é amigo de todo mundo, mas 
tem muita dificuldade em aprender as matérias da escola. Ricardo pede a ajuda de Carlos e, em troca, pro-
mete apresentar Carlos para seus amigos. Carlos decide ajudar Ricardo para ter mais amigos, afinal, não tem 
nenhum. As intenções de Carlos e Ricardo estão corretas? Por quê? Como Carlos e Ricardo deveriam agir?
O que as atitudes dizem sobre o caráter de Carlos e Ricardo?

Para responder a essas perguntas, temos um texto que vai  nos ajudar:

“O motivo é que mostra as características dos nossos atos, mostrando se são atos de desgraça ou de ele-
vado valor moral. Pequenas tarefas feitas de forma correta e pequenas ações sem chamar a atenção para 
si muitas vezes têm muito maior valor aos olhos de Deus.” O Libertador, p. 356.

O motivo das nossas atitudes é muito mais importante que as próprias ações.
Podemos esconder nossas motivações das pessoas. Seus pais podem não saber sua intenção ao ajudar 
nas tarefas domésticas, se você faz por amor e obediência ou por interesse ou medo da consequência. 
Mas tem Alguém que sabe de tudo. Quem é? Leia Salmos 139:23. “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu 
coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos.”

Já que é do pecado ter intenções erradas, mesmo fazendo aquilo que é bom, como podemos ter ajuda 
para mudar, até mesmo, nossas intenções? Em Salmos 139:24 temos a resposta. “E vê se há em mim 
algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.” Jesus pode nos guiar no caminho bom e correto!

FAZENDO A DIFERENÇA
O amor a Deus e a obediência são as chaves para ter boas intenções. Quando amamos a Deus e O obede-
cemos por amor, teremos os motivos corretos ao nos relacionarmos com todas as pessoas. 
Você prestará atenção às aulas e aos ensinamentos dos professores, porque sabe que aprenderá, não, 
simplesmente, por medo de tirar notas baixas.
Você obedecerá aos pais, não por medo das consequências, mas, sim, por amar aos pais e a Deus.
Você será bondoso aos outros, com alegria, não com interesse de conseguir algo em troca.
Você quer pedir ajuda a Deus para ter sempre as melhores intenções? Quer fazer sempre o que é correto 
pelos motivos certos, baseado no amor e na obediência a Jesus?

“Querido Deus, ajuda-me a fazer sempre o certo pelo motivo correto. Quero Te amar e Te obedecer. Em 
nome de Jesus, amém!”

Você tem um desafio até nosso próximo encontro: cuide com os motivos das suas ações. Faça o que seus 
pais pedem pelo motivo correto, não porque irá ganhar um dinheiro por fazer determinada tarefa ou por 
medo das consequências. Topa o desafio com a família?
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OBJETIVO
• Aprender que o arrependimento tem quatro etapas: 
• Arrepender-se.
• Sentir tristeza por ter se afastado de Jesus.
• Pedir perdão.
• Não continuar cometendo o mesmo pecado.

PARA INÍCIO DE CONVERSA: 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: objeto pesado e papel pardo.

Leve para a sala um objeto bem pesado. Esse objeto deve ser embrulhado em papel pardo. Peça para 
uma das crianças tentar levantar o objeto do chão. Chame outras crianças para tentar também, desde 
que uma por vez cumpra a tarefa. Explique que esse peso representa os erros ou pecados que cometemos. 
Mas quando nos arrependemos, Jesus nos perdoa e esse peso deixa de existir. Desembrulhe o objeto e 
retire da sala. Peça para as crianças segurarem o papel de embrulho rasgado. E diga: “é assim que Jesus 
faz, tira de nós o peso do pecado e nossa vida fica leve e pronta para fazer a vontade do Senhor.”

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Valores éticos e morais no contexto do cotidiano das crianças. | Canal: VideosEducativos

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Há muito tempo, o povo de Israel vivia como escravo num país chamado Egito. O faraó que era o “rei” da 
época explorava as pessoas com muitos trabalhos forçados. Elas ficavam tristes. Um dia, Deus disse que 
iria libertá-las da escravidão. E anunciou que cairiam pragas sobre os egípcios caso eles não se arrepen-
dessem das maldades.
Você sabe o que é se arrepender? É sentir tristeza pelo mal que fez e que machucou ou magoou Jesus e 
sentir o desejo de não fazer isso.
Antes da última praga acontecer, os israelitas deveriam pegar um cordeiro, perfeito, sem nenhuma 
mancha ou defeito e matá-lo, passar o seu sangue em volta da porta de suas das casas e comer a carne 
com sua família. O que aconteceria se não houvesse o sangue nas portas? Os primogênitos, ou seja, o 
filho mais velho da família, morreria. Mas, nas casas onde houvesse o sangue, todos viveriam para contar 
a história. Os que se arrependeram e obedeceram ao pedido de Deus, sobreviveram. O faraó, perdeu o 
filho e em seguida, libertou o povo de Israel que seguiu viagem rumo à Canaã. Essa libertação foi cha-
mada de Páscoa. 
Tempos depois, Jesus também quis comemorar a páscoa com seus discípulos de uma forma diferente. 
Cristo pediu que eles encontrassem a casa que estava preparada para recebê-los. Na noite combinada, 
reuniu seus queridos amigos para fazer uma ceia com eles, porém, não havia cordeiro, apenas pão sem 
fermento e suco de uva puro. Jesus explicou que o pão representava a carne dEle e o suco de uva puro, 
o Seu sangue. Por que não haveria o cordeiro? Porque Jesus era o Cordeiro que seria morto para salvar 
toda a humanidade. Eles comeram o pão e beberam o suco. E depois disso, Jesus acrescentou que todos 
deveriam fazer tudo igualzinho ao que experimentaram nessa ceia para sempre se lembrar de seu sacri-
fício até que Ele viesse para buscar seus filhinhos.  
A cerimônia da ceia representa também o perdão que Jesus nos oferece todos os dias e que o que preci-
samos fazer é nos arrepender e aceitar esse perdão. Mas, nessa ocasião, na ceia com Cristo, nem todos 

LIÇÃO 18

A PÁSCOA DO ARREPENDIMENTO



PEQUENOS GRUPOS MENORES "O RESGATE - DO INÍCIO AO FIM" 41

aceitaram esse perdão! No grupo dos discípulos havia um homem que infelizmente não era tão amigo 
de Jesus, ele O traiu. O nome dele era Judas Iscariotes, aquele que fez escolhas erradas e não se arre-
pendeu. E mesmo com tendo o desejo de entregar Jesus para seus inimigos, Judas participou da Santa 
Ceia. Jesus deu a ele a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender e de ser uma pessoa melhor. Mas 
não adiantou. Depois da ceia, Jesus foi entregue aos soldados romanos por Judas, foi preso e morto como 
o cordeirinho inocente. 
Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, houve arrependimento, na ceia com o Senhor Jesus, o 
mesmo não aconteceu com o coração de Judas. Nas duas ocasiões, encontramos pessoas que se arre-
penderam e outras não. Você sabia que o inimigo de Deus não quer que a gente se arrependa das coisas 
erradas que fazemos? Ele quer mesmo é que a gente erre e não peça perdão nem para Jesus e nem para 
as pessoas. Se arrepender de coração significa dizer um não ‘bem grande’ ao inimigo e um sim de amor 
ao nosso Deus. Quando a gente se arrepende de verdade, não fica cometendo mais o mesmo erro! 
Temos as mesmas oportunidades que tiveram o povo de Israel e os discípulos e devemos aproveitar ficar 
bem perto de Jesus cada minuto para não pecar. Mesmo assim, por que encontramos tantas pessoas que 
fazem coisas erradas e não se arrependem? Porque querem fazer somente a sua vontade e porque somos 
pecadores a nossa vontade sem Jesus é de só fazer coisas erradas.
Jesus quer nos salvar do pecado, e assim como libertou o povo de Israel do Egito e o levou a Canaã, quer 
hoje nos levar para o céu.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Você chegou na escola sem o seu estojo com todos os lápis. E seu colega ao lado começou a rir de você e 
disse que não emprestaria nenhum lápis para você fazer a tarefa. Como você se sentirá? 
No intervalo, você vê esse colega que riu de você e sente uma vontade enorme de brigar com ele. E você 
lembra que Jesus está ao seu lado. Como você se sentirá? Arrependido? O que fazer depois?  

Deus enviou uma mensagem por meio de sua profetiza Ellen White que diz que o Espírito Santo nos ajuda 
a reconhecer que erramos e que Cristo observa quando ficamos tristes pelo pecado que cometemos e 
vem correndo nos ajudar (O Libertador, p. 383). 

Você já fez alguma coisa muito errada? Já deixou alguém triste? Pode ser o papai, a mamãe, quem sabe 
um colega da escola? Já se arrependeu? Pediu perdão? Qual o tipo de oração que precisamos fazer a 
Deus? Leia Salmo 25:11. “Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande!”

Mas, além de pedir perdão para Deus, devemos pedir perdão para todas as pessoas que eu magoar. Por que? 
Mateus 6:14 explica. “Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará.” 

FAZENDO A DIFERENÇA:
Quando Jesus disser que te lhe perdoa, acredite! Ele perdoa mesmo! Mas é necessário que você se arre-
penda de verdade. Satanás pode tentar colocar em sua vida coisas erradas e insistir para que você faça, 
mas não ouça o inimigo. Ouça a Jesus, Ele só quer o seu bem, Ele te ama demais!
E quem é Jesus? Jesus é o verdadeiro Cordeiro Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos um dia 
viver eternamente com Ele. Isso não é maravilhoso? Ele vai voltar para buscar você e eu. Você quer morar 
com Jesus? 
Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, obrigada por ter morrido por mim e por saber que um dia voltará para me buscar. Me 
ensine o verdadeiro arrependimento toda vez que eu errar. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem grandes desafios nesta nova semana: 
• Peça perdão para alguém que tenha feito algo ruim para ela. 
• Se alguém vier lhe pedir perdão, dê o perdão para ele (a).
• Antes de fazer isso, ore pedindo ajuda de Deus.
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OBJETIVOS 
• Enfatizar a importância da oração diária.
• Aceitar a vontade de Deus.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: caixa fechada com cadeado, vários pequenos brindes, várias chaves, 
etiqueta escrita “oração”.

Consiga uma caixa que possa ser fechada com cadeado. Dentro da caixa coloque vários pequenos brindes, 
de preferência que seja uma quantidade que presenteie todas as crianças. Leve-a trancada. Cole uma eti-
queta com a palavra “Oração” no cadeado e na chave correta. Espalhe antecipadamente várias chaves pela 
área onde está acontecendo o pequeno grupo. Explique às crianças que para acessar a caixa é necessário 
que tenhamos a chave certa. Peça que todos procurem a chave. Ao encontrarem, deverão tentar abrir a 
caixa. Ao final, mostre a chave certa e peça para uma criança abrir. Reparta entre elas os pequenos brindes. 
Explique que assim é com Deus, para acessar ao Senhor, precisamos de uma chave especial que é a Oração. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: O poder da Oração = Tia Cecéu | Canal: Francisco Luiz

A VERDADEIRA HISTÓRIA       
Você já se sentiu triste? Já chorou por não gostar de alguma coisa que lhe aconteceu? Já ficou triste 
porque alguém, que você ama, estava doente? É ruim demais, não é? Hoje vamos estudar uma história 
linda de entrega e muita oração. Tem uma parte triste, só que foi essa tristeza que nos trouxe algo muito 
bom. Como pode algo ruim trazer uma coisa boa? Ouça essa história:
Jesus foi com Seus discípulos até um jardim para orar, o jardim Getsêmani. Ele estava Se sentindo muito 
triste e precisava de um tempo especial para falar com Deus. Ele foi com os amigos até a entrada do 
jardim, depois, convidou apenas três para estar com Ele. Eram eles: Pedro, Tiago e João que também 
deveriam ficar em oração. O Senhor Se afastou e foi para uma área reservada e orou com muita fé e sin-
ceridade. Sentiu um peso enorme sobre Ele. Você se sente mal depois que faz algo errado? Imagine então 
Jesus, como estava Se sentindo! Foi como se Ele sentisse o peso do pecado de todas as pessoas! Depois, 
ao voltar para perto de seus discípulos, os encontrou dormindo. Imagina uma coisa dessas! Os amigos de 
Jesus deveriam estar acordados para orar, mas não estavam, o sono foi maior!
Novamente, Jesus Se afastou para orar e disse a Deus que mesmo sendo doloroso, Ele faria tudo o que o 
Pai ordenasse. O Senhor Jesus, mais uma vez, foi até os discípulos e os encontrou dormindo. Não havia 
ninguém orando por Ele! Jesus sabia que logo mais iria passar por um momento muito difícil, a morte na 
cruz. A angústia foi tanta que sentiu, por um momento, que Deus não estava ali, mas Ele estava! Imagine, 
Deus estava vendo tudo, inclusive, Ele sofreu com Seu Amado Filho, os anjos também viram toda aquela 
cena e a tristeza foi tão grande que nenhuma música foi ouvida no céu. 
Jesus orou, chorou e começou a suar gotas de sangue. Isso mesmo! Suou gotas de sangue. Ele pagaria 
um preço alto pelas escolhas erradas feitas pelo ser humano desde Adão e Eva. Como Ele gostaria de 
ter Seus discípulos orando com Ele naquele momento! Mas eles dormiram ao invés de orar por Jesus e 
por eles mesmos. 
Uma cena linda aconteceu, um poderoso anjo do céu apareceu para falar com Jesus e fortalecê-lo. Os dis-
cípulos acordaram e ficaram olhando admirados para aquela cena. Jesus estava pronto para começar sua 
longa caminhada até o monte do Calvário. 
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Sentir tristeza não é nada bom, o que o nosso Resgatador sentiu no jardim do Getsêmani foi para que 
eu e você recebêssemos a salvação. Hoje, devemos deixá-Lo feliz o tempo todo. A verdade é que o ini-
migo de Deus não gosta quando oramos. Ele usa diversas distrações para que não nos concentremos na 
oração. Sabe por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus, faz-nos fortes e dessa forma, Satanás é 
derrotado. Ele não tem poder nenhum quando nos ajoelhamos para orar. Então, quando Jesus lhe con-
vidar para orar, não durma, não O deixe sozinho, fale com Ele e Ele lhe ouvirá! 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Todos os dias precisamos falar com Deus. Quando você acorda, o que faz primeiro? Se arruma para ir à 
escola ou fala com Jesus em oração? 
Já aconteceu de estar orando, mas começou a lembrar de outras coisas? Mais ou menos assim: você 
começou a orar e, de repente, estava pensando em brincar com os colegas ou em comer logo a comida 
gostosa que a mamãe fez! Se já aconteceu, pode contar para o grupo? 

Você já pensou em orar quando tinha uma situação complicada para resolver e desistiu porque achou que 
Jesus não entenderia o que você estava passando? Será que Jesus também passou por isso e nos entende? 

Para responder a essa última pergunta, temos um texto que vai nos ajudar:

“O coração humano quer alguém que entenda o sofrimento. Cristo sentiu essa vontade no profundo do 
Seu ser. Ansioso por ouvir palavras de conforto, Ele foi para perto de Seus discípulos. Desejava muito 
ver que estavam orando por Ele e por si mesmos.” O Libertador, p. 397. (Grifos acrescentados para faci-
litar a linguagem).

Da mesma forma como Jesus, quando esteve em uma situação muito difícil, precisamos orar. Qual é a 
Única Pessoa em quem podemos confiar? Por que você acha isso? Vamos ler Salmos 28:7 para descobrir? 
“O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dEle recebo ajuda.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus entrou no jardim do Getsêmani para orar. Lá Ele chorou, sofreu, conversou com Seu Pai por horas 
e nos ensinou que precisamos orar todos os dias também. Nós podemos fazer da nossa casa, do nosso 
quarto, um jardim de oração. Podemos entregar tudo a Jesus e confiar nEle, pois Ele sabe o que é melhor 
para cada um de nós. Os discípulos perderam uma grande oportunidade quando deixaram de orar por 
Jesus e por eles mesmos, mas o Senhor os perdoou. Hoje, podemos ter momentos constantes de oração. 
Dessa forma, o inimigo de Deus não terá nenhum poder sobre nós. Você gostaria de orar pela manhã, à 
tarde e à noite? Gostaria de conversar com Jesus sobre todas as coisas da sua vida? Confiar nEle sabendo 
que Ele sempre fará o melhor por você? Vamos agora falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, me ensina a orar, me ensina a confiar em Ti, principalmente se eu estiver passando por 
um momento difícil. Obrigada por ouvir a minha oração. Em Teu nome, amém!” 
  

Você tem um grande desafio: convide seus pais para irem à casa de um amigo que esteja doente ou 
passando por algum momento difícil. Quando for visitar essa pessoa, você fará a oração pedindo que o 
Senhor esteja com ele e que a vontade de Deus seja feita. 
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OBJETIVO
• Entender o que é Justiça e como ser justo.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: papel A4 e lixeira.

Na semana passada conversamos um pouco sobre oração. Como foi a semana de oração de vocês? Lem-
braram de orar mais? Quem visitou uma pessoa que precisa e orou por ela? (Deixe as crianças intera-
girem, lembrando sempre de integrar os mais tímidos).

Organize as cadeiras do pequeno grupo como se estivessem na igreja, uma atrás da outra. Entregue uma 
folha ofício para cada criança e peça para amassarem a folha até formar uma bola de papel. Coloque 
uma lixeira à frente. Explique que, para jogar a bolinha, todos devem permanecer sentados. As crianças 
que estão atrás reclamar por causa da distância. Deixe que falem e insista que joguem a bola de onde 
estiverem. Depois, pergunte se gostaram da experiência. Em seguida, peça a cada criança que pegue uma 
das bolinhas que está no chão ou na lixeira e que indique uma forma de tornar a brincadeira justa para 
que todos acertem o alvo. Espere as respostas. O ideal é que todos fiquem na mesma distância. 
Em tudo na vida temos que ser justos, Jesus nos ensinou exatamente como fazer. Vamos aprender?

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Feliz Sábado - A Couraça da Justiça (Historinha com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sabado

A VERDADEIRA HISTÓRIA       
Alguém já o acusou injustamente? Algum coleguinha mentiu sobre você, dizendo que fez alguma coisa 
que não era verdade? O coração da gente fica apertado e se entristece! Sabia que aconteceu com Jesus 
todas essas coisas? Ele foi acusado injustamente, disseram muitas mentiras sobre Ele, Seu coração ficou 
apertadinho, triste, mas Ele não desistiu de nos salvar. 
Jesus estava no jardim quando chegaram pessoas más com a intenção de prendê-Lo. Foi levado à noite 
para o Sinédrio (tribunal dos judeus) e colocado diante dos principais líderes da época. Eles queriam des-
cobrir alguma coisa para conseguirem condenar Jesus à morte. Muitos falavam mentiras sobre Ele e, é 
claro, o que diziam não podia ser comprovado. Mesmo diante de tantas acusações falsas, Jesus não res-
pondeu nada e nem Se alterou. 
O sumo sacerdote, que era o pastor naqueles dias, perguntou a Jesus se Ele era o Cristo, o Filho de Deus e 
Jesus, com sabedoria, respondeu: “Eu sou, e vocês verão o Filho de Deus sentado à direita do Pai e ainda 
O verão voltando nas nuvens do céus.” Sabe o que fez o sumo sacerdote? Ficou muito irritado e disse que 
Jesus estava falando contra Deus e tudo que é sagrado. Já parou para pensar nisso? Como Jesus falaria 
mal dEle mesmo ou de Deus e do Espírito Santo? Os homens, criados pelo próprio Deus, ingratos, men-
tiram sobre Ele, cuspiram e bateram em Seu santo rosto. 
Logo pela manhã, os mesmos líderes, amarraram Jesus e O levaram a outro lugar para falar com um 
homem chamado Pilatos, era a autoridade romana na região de Jerusalém. Ele perguntou ao Senhor 
se Ele era o rei dos judeus e Jesus respondeu: “Tu o dizes”. Imediatamente os sacerdotes começaram 
a acusar o Mestre de muitas outras coisas. Se Jesus tivesse que explicar tudo a eles, teria sido morto 
antes mesmo de chegar à cruz. E mesmo com toda mansidão e amor que havia em Cristo, sem ter culpa 
nenhuma, bateram nEle novamente e O maltrataram! Um dia, todos esses homens maus verão Jesus 
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voltando, e não aguentando a glória de Jesus, pedirão para as montanhas caírem sobre eles, para sua pró-
pria condenação.
O pai da injustiça é o próprio Satanás, ele sempre agiu com maldade e corrupção. Quando somos injustos 
com alguém estamos fazendo o que o inimigo faz, quando acusamos sem que a pessoa tenha feito nada 
de errado, quando mentimos e maltratamos, alguém também estamos fazendo a obra do inimigo. Mas, 
nós vamos fazer o que Jesus fez: agir com bondade, mansidão, tolerância, justiça e amor. Cristo passou 
pelas maiores dificuldades e foi Justo. E se você passar por momentos assim, tenha paciência, Jesus mos-
trará a verdade na hora certa. Quer ser justo como Ele foi? Deus está nos dando essa oportunidade agora!

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Imagine as seguintes situações:

Você não fez a tarefa que a professora pediu. Ao chegar na sala de aula, copiou a tarefa do amigo. A pro-
fessora corrigiu as tarefas e viu que estavam iguais. Chama os dois para conversarem e diz que não vai 
dar nota azul para ninguém, porque a tarefa foi copiada, mas seu colega não teve culpa. O que fazer? Ser 
justo ou deixar o amiguinho ficar com nota baixa? 
Você quebrou um vaso de flores da mamãe. No mesmo instante, sua irmãzinha apareceu na sala. Quando 
a mamãe vê e pergunta quem quebrou o vaso, você mente dizendo que foi sua irmã. Isso é justo? Por quê? 
Na rua existe um garotinho que tem o costume de brigar com todo mundo. Ele estava jogando bola e 
caiu. Machucou o joelho. Correu para casa e disse que foi o Joãozinho que o agrediu. Você assiste tudo. 
Qual é sua reação? Falar a verdade ou deixar o Joãozinho levar a culpa que não tem? 

Jesus, mesmo sendo injustiçado, não agrediu e nem ofendeu nenhuma das pessoas. Como você reagiria 
se passasse por uma situação parecida semelhante a essa de ser acusado por algo que não fez? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 

“O Salvador era diferente em Sua maneira de agir se comparado com os métodos de Seus acusadores”. O 
Libertador, p. 403. (Grifo acrescentado para melhor compreensão do texto).

Quando devemos ser justos? Há alguma situação em que podemos deixar de lado a justiça? Como Jesus 
age, já que ele é o nosso exemplo? Vamos ler em Salmos 145:17. “O Senhor é justo em todos os seus 
caminhos e é bondoso em tudo o que faz.”

E quando Jesus voltar, qual será a grande recompensa? Vamos descobrir juntos em Mateus 25:46 “Os 
ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.” 

FAZENDO A DIFERENÇA
A forma bondosa como Jesus tratava as pessoas, a maneira como falava e agia mostrava quem Ele era. 
E hoje aprendemos que enquanto as pessoas eram injustas, Cristo se mantinha ligado a Deus, fazendo 
a vontade do Pai. Ao ouvirmos histórias assim, precisamos olhar para tudo que fazemos e ver se real-
mente temos sido filhos de Deus, justos e bons. Nunca devemos falar mal de ninguém, nem falar men-
tiras ou acusar os outros de coisas que não fizeram. Todos os nossos amiguinhos devem ver que nós 
amamos a Jesus e por isso, queremos viver como Ele viveu. Você quer ser justo com todas as pessoas? 
Quer ser sempre amável e verdadeiro? Jesus quer lhe ensinar tudo isso hoje. Você aceita? Vamos falar 
para Ele nossa decisão?

“Querido Jesus, me ensine a ser justo como o Senhor foi e é. Me ajude a amar as pessoas e nunca fazer 
nenhum mal a elas. Em Seu nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio nesta semana: ofereça sua ajuda à mamãe, ao papai ou ao parente que 
cuida de você em casa todos os dias. Seja justo com quem sempre faz tudo por você. Pergunte em que 
você pode ajudar e mãos à obra!
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OBJETIVO
• Aprender a ser generoso e dividir os bens que possui.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: papéis numerados, caixa embrulhada para presente, diversos doci-
nhos ou outros brindes que sejam suficientes para todas as crianças, papel com as instruções. 

Em nosso último encontro conversamos um pouco sobre a justiça. Como Jesus foi condenado injusta-
mente, mesmo sendo totalmente justo? E a semana de vocês? Como foi? Quem aceitou o desafio e foi 
justo com o trabalho que os pais têm e os ajudou nas atividades domésticas? Quem gostaria de ser o pri-
meiro a compartilhar como foi a reação dos pais? 

Entregue papéis numerados como se fosse para sorteio. Prepare uma caixa embrulhada para presente 
e dentro dela coloque balas, bombons, melzinhos ou outra coisa de sua preferência. Fale que você tem 
um presente para sortear. Coloque dentro da caixa um papel contendo uma ordem. A criança que for 
premiada, deverá ler e fazer exatamente o que está escrito: “O presente não é só seu. Seja generoso(a) e 
entregue um docinho para cada criança”. Após a distribuição, comente sobre o tema: “A generosidade faz 
a gente dividir o que tem.” 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: O Casaco: Uma história de caridade | Canal: Canal Mórmon

A VERDADEIRA HISTÓRIA       
A história de hoje é sobre um homem que, apesar de conviver com Jesus diariamente, de ver os milagres 
e ouvir Seus sábio e doces conselhos, não se arrependeu das coisas ruins que fez. Ele poderia ter sido 
generoso, bondoso, ter ajudado as pessoas, mas a escolha não foi essa. Vamos conhecer a sua história e 
oferecer a Deus exatamente o que Judas não ofereceu: a nossa generosidade. 
A festa da Páscoa estava perto de acontecer, os sacerdotes e mestres judeus queriam matar Jesus antes 
dessa festividade. Eles viam o Mestre como uma ameaça ao seu poder. Judas, um dos discípulos, sabendo 
de tudo isso, se dirigiu até eles e disse que os ajudaria a capturar Jesus. A proposta os alegrou e eles 
prometeram dar dinheiro a Judas em troca da traição. 
Enquanto esteve com Jesus, Judas não foi fiel. Todas as vezes que alguém ofertava algum dinheiro para 
ajudar nas despesas do Mestre, ele dizia em seu coração que poderia utilizar aquele valor de uma melhor 
forma, contradizendo o que Jesus pedia. Judas era o tesoureiro do grupo e costumava roubar dinheiro 
para si mesmo. 
Mas ele sabia que Jesus era Alguém especial, presenciou muitos milagres, porém, mesmo assim, queria 
algo maior, um lugar de destaque; sem contar que desejava acumular riquezas. Uma vez, uma mulher, 
depois de um jantar, lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro. Ela fez isso por gratidão, mas 
Judas alimentou a ideia em seu coração de que aquilo foi um grande desperdício de dinheiro. Queria 
mesmo ter recebido o valor e usado para comprar algo para si.
E foi justamente por amar a ganância, que no dia combinado com os sacerdotes, ele fez um acordo 
de traição e vendeu Jesus por trinta moedas de prata. Recebeu o valor e foi até o Getsêmani, onde 
Jesus orava. Lá, beijou Jesus e permitiu que os homens O levassem preso. Judas esperava que Jesus se 
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libertasse, ele não acreditava que Cristo se deixaria passar por aquela situação. Mas Jesus não se libertou. 
Judas acompanhou tudo ao longe e começou a ficar angustiado. Sua angústia não era por arrependi-
mento, mas sim o peso na consciência em saber que havia traído o Filho de Deus. Então, vendo que Jesus 
não se libertaria, em desespero, devolveu as moedas de prata aos sacerdotes. 
Jesus não foi solto, e eles continuaram com os planos terríveis contra Ele. Judas, não suportando o que 
havia feito, foi para um lugar à beira da estrada e se matou. Que triste fim!
Satanás tenta nos tirar de um relacionamento constante com Jesus fazendo com que nós gostemos mais das 
coisas que não fazem pensar nEle. E, se nós agirmos dessa forma, estaremos realizando seus planos maldosos. 
Ele é o pai de todo pecado, inclusive da ganância, como você percebeu, ganância é a excessiva vontade de ter 
as coisas, especialmente o dinheiro. O inimigo fez com que Judas se afastasse do Senhor e não percebesse que 
estava dominado pelo mal e amando mais ao dinheiro do que a Deus. Mesmo Jesus sabendo de tudo isso, por 
sua bondade e amor, não o rejeitou. Qual é o contrário da ganância? Ser generoso, caridoso e doador. É assim 
que Jesus quer que sejamos. Quer ser generoso? É só aprender com o Mestre!  

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Vamos supor que você receba de seu pai uma quantia em dinheiro todo mês. Ao receber esse valor, com 
o que vai gastar primeiro? Se você se lembrou de separar o dízimo e a oferta, muito bem! Se não, faça 
planos para agir assim. 
Uma criança que mora na sua rua está tristinha. Há tempo não ganha nenhum presente. Você já per-
cebeu que ela usa o mesmo tênis, bem sujo e velho. Você tem em seu armário vários sapatos e tênis novi-
nhos. E agora? O que fazer para deixar essa criança feliz? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer: 

Boas ações... isso é o que Cristo espera de nós; palavras bondosas, atos de generosidade, de terno cuidado 
para com os pobres, os necessitados, os doentes. ... Cada ato de justiça, misericórdia, generosidade, traz 
sons de alegria ao Céu. ... Cada ato de compaixão para com o necessitado, o sofredor, é considerado como 
sendo feito a Jesus.” Serviço Cristão, pp. 188 e 189. (Grifo acrescentado para melhor compreensão do texto).

Que promessa o Senhor deixa para aqueles que são generosos? Vamos descobrir em Provérbios 22:9. 
“Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre.” 

Mas você pode pensar que não consegue ser generoso. E isso é verdade! Por nós mesmos, não conse-
guimos! Como então ter sabedoria para fazer as escolhas corretas? Em Provérbios 2:6 encontramos a 
resposta: “O Eterno distribui sabedoria de graça e é generoso em dar conhecimento e entendimento.” 
(Versão A Mensagem).

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus queria muito que Judas se arrependesse de todo mal que havia feito. Se ele tivesse se arrepen-
dido de coração, mesmo depois da traição, Jesus o teria perdoado. Mas, Judas preferiu amar o dinheiro, 
as riquezas e se esqueceu do principal: amar Jesus. Preferiu ser ganancioso, cobiçoso, e nem um pouco 
generoso! Mas nós podemos ser diferentes, podemos ser generosos e doadores de bênçãos a todas as 
pessoas. Jesus nos ama tanto que oferece Seu amor, Seu perdão e a oportunidade de cada dia nos tor-
narmos pessoas melhores. Quer fazer a vontade de Jesus? Ser generoso em tudo o que faz? Aprender a 
dividir o que tem com aqueles que não têm? Vamos falar para Jesus a nossa decisão?

“Querido Jesus, quero sempre ser uma pessoa generosa, quero aprender a amar e ajudar a todos por 
amor a Ti. Em Teu nome, amém!”
 

Nesta semana você tem um grande desafio: compartilhe seus brinquedos com as crianças com quem 
você costuma brincar. Doe aqueles que estão em bom estado para outras crianças, não somente aqueles 
que já estão estragados ou que você não usa mais. 
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OBJETIVOS 
• Mostrar a importância de seguir os princípios da Palavra de Deus.
• Enfatizar o caráter, o domínio próprio, a união e a soberania divina.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: objeto para esconder.

Separe uma criança para participar da brincadeira. Escolha um objeto e mostre a todos. Leve a criança 
para outro ambiente. Esconda o objeto. A criança deverá procurar o objeto e as outras a direcionarão 
por meio de palmas. À medida que a criança se aproximar do objeto as palmas ficarão rápidas e fortes e 
à medida que se afastar, as palmas ficarão lentas e fracas. As palmas fortes representam a voz de Deus 
ajudando-nos a fazer a Sua vontade, as fracas representam o ato de nos afastarmos do Senhor. Quanto 
mais longe, menos ouvimos a voz de Deus.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: TURMINHA DA GRAÇA-RICOS EM DEUS | Canal: Antônio Alves

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Jesus estava passando pela pior situação que alguém poderia passar. Ele foi levado ao governador Pilatos. 
Este teve muitas oportunidades para libertar o Mestre, e inclusive aceita-Lo como seu Salvador, mas será 
que ele aproveitou essa chance? Vamos entender a história:
Já era tarde da noite e Pilatos saiu do seu quarto e foi até o lugar onde o Homem que ele havia de inter-
rogar se encontrava. A primeira coisa que o governador perguntou a Jesus foi se Ele era o Rei dos judeus 
e o Mestre respondeu: “Tu o dizes”. Pilatos deveria tomar uma decisão muito importante: libertar Jesus 
ou condená-Lo. Ele sabia que Cristo era Alguém especial e mais ainda, sabia que Jesus era inocente. Mas 
será que Pilatos fez a escolha certa? 
O governador viu em Jesus apenas bondade e amor. Perguntou aos acusadores o que Aquele Homem 
havia feito e eles não souberam responder, porque na verdade, não havia nada de errado com Ele. 
Pilatos lembrou dos muitos milagres de Jesus e das histórias lindas que sua própria esposa havia contado, 
mas não adiantou nada. Os judeus conseguiram testemunhas falsas que acusaram Jesus de não pagar 
impostos e de se declarar rei; o objetivo deles era convencer Pilatos. O governador ouviu e apesar de 
olhar para Cristo, ficou sem saber o que fazer.  
“Não vejo nesse homem crime algum” foi o que disse o governador. O Espírito Santo ainda estava tra-
balhando no coração dele. Jesus não respondeu às acusações, ficou esperando que Pilatos tomasse a 
decisão certa, mas não foi isso que aconteceu. Por alguns momentos, Pilatos quis libertar o Salvador, 
mas os judeus ficaram com muita raiva e gritaram pedindo a morte de Cristo. A decisão dele foi dizer que 
bateria em Jesus e depois o soltaria. Que triste! 
A esposa de Pilatos, desesperada, escreveu um bilhete pedindo que ele libertasse a Cristo. Ela havia rece-
bido a visita de um anjo, enquanto sonhava, e viu que Jesus era inocente. Pilatos teve mais medo dos 
líderes judeus cheios de raiva do que de condenar a Jesus.
Logo depois, aproveitando a sugestão dos judeus, decidiu que soltaria um prisioneiro por causa da 
Páscoa. Deixou que o povo escolhesse entre um bandido chamado Barrabás e Jesus. O povo preferiu ver 
o Rei crucificado e o bandido solto. Que triste!
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Pilatos não ouviu sua consciência e nem cumpriu sua obrigação de ser justo. Ele não queria perder o 
cargo e abandonou de uma vez os princípios corretos. Como um símbolo, lavou suas mãos dizendo que 
não teria culpa na morte de Jesus, mas ele teve culpa sim e isso o deixou tão perturbado a ponto de 
tirar a própria vida. 
Jesus fala ao nosso coração da mesma forma como fez com Pilatos. Ele deu várias oportunidades a Pilatos 
e nós podemos ter as mesmas oportunidades e agir de forma diferente.  A verdade é que existe um ini-
migo que não tem bom caráter, nem domínio próprio, não pratica a união e muito menos honra a Deus. 
Ele influencia os seres humanos a serem como ele.  Nós não queremos isso. Entenda que, só podemos 
definir se algo é bom ou ruim se ouvirmos a voz do Espírito Santo. Qual voz você deseja ouvir? Quais prin-
cípios quer seguir? 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Imagine as seguintes situações e diga o que você faria em cada uma delas.

Está acontecendo um jogo de futebol. Ivo chutou a perna do Zé sem querer. A primeira reação do Zé foi 
empurrar o colega com violência para descontar o chute. A reação foi correta? Por quê? 
O almoço está pronto. Mamãe pede para você esperar o momento da oração, mas, você não obedece e 
começa a comer tudo. De acordo com o que Jesus nos pede, está correta a sua decisão?
Os amigos se reúnem para brincar. E, de repente, começa uma briga. Você chega na hora. O que fazer 
para que todos fiquem unidos novamente?
A família do seu amigo irá passear no parque de diversões. Você recebe o convite para ir e ainda não 
pagará nada pelo passeio. Mas a saída será no sábado pela manhã. O que fazer? Ir ao passeio ou obe-
decer a Deus? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Os princípios da Palavra de Deus são princípios tão altos como o céu. ... Cada ato, cada palavra, cada 
pensamento deve estar de acordo com esses princípios. Tudo deve ser da vontade de Cristo.” Ciência do 
Bom Viver, p. 454. (Grifo acrescentado para facilitar a linguagem).

As normas de Deus estão todas na Bíblia, onde encontramos como devemos nos comportar, como 
devemos nos relacionar com Cristo, como nos relacionar com outras pessoas. 

Qual é a maior das normas, o princípio mais importante para nossa vida? Vamos ler Lucas 10:27. “Ele 
disse: ‘Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda inteligência e todas as forças; e ame o 
próximo como a você mesmo.’” (Versão A Mensagem).

FAZENDO A DIFERENÇA:
Pilatos teve muitas oportunidades para mostrar que seguia os princípios de Deus, mas teve medo e per-
mitiu que Jesus sofresse o que não merecia. O grande governador não quis ouvir a voz do Espírito Santo. 
E quando a gente não ouve a voz de Deus, as coisas se tornam muito difíceis! Pilatos agiu assim, mas nós 
não podemos agir. Se Satanás tentar fazer com que você não siga os princípios da Palavra de Deus, em 
nome de Jesus, não o obedeça! Permita que Jesus lhe ajude a escolher o lado do bem. Tenha sempre em 
mente os princípios da Palavra de Deus e os siga por amor. Vamos contar nossa decisão a Ele? 

“Querido Jesus, agradecemos porque o Senhor nos deixou muitos princípios importantes. Ajuda-nos a 
segui-los. Em Teu nome, amém!”
  

Eis aí o desafio da semana: siga os princípios e as normas que Cristo deixou na Bíblia. Peça ajuda aos seus 
pais para que você seja fiel a Jesus e não O negue, como Pilatos fez.
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OBJETIVOS 
• Aprender que o perdão é uma dádiva de Deus.
• Receber e oferecer perdão.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: papel A4, balões, barbante, palito de dente, vassoura e lixeira.

Entregue papéis pequenos onde estarão escritas as palavras: mágoa, rancor, ressentimento, ira, fofoca, 
ódio, etc. Peça para as crianças lerem e explique o significado de cada palavra. Depois, entregue balões. 
Com a ajuda dos adultos, elas deverão colocar um papel dentro de cada balão, depois encher e amarrar. 
Pendure todos os balões numa altura em que as crianças possam estourá-los. Entregue um palito de dente 
a cada uma. Permita que estourem. Depois varram todo o lixo. Diga: assim devemos fazer ao perdoar os 
outros, tirar tudo que é ruim da nossa vida.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: O dia em que Jesus morreu - Episódio 3 | Canal: NT Kids

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Jesus estava a caminho do monte do Calvário e lá seria crucificado. As pessoas foram ver o grande acon-
tecimento, será que Jesus realmente morreria? Muitas delas não demonstraram amor, outras tiveram um 
encontro maravilhoso com o Messias. E Ele oferecia, às pessoas, o que tinha de mais valioso: o perdão.
Os encontros foram acontecendo pelo caminho até o Calvário. Primeiro Simão, o cireneu, foi obrigado a 
levar a cruz de Cristo. Esse homem não acreditava em Jesus, mas nessa hora, se converteu e carregou a 
pesada cruz. 
Mais à frente, algumas mulheres choravam ao verem o sofrimento de Cristo, mas elas não choravam por 
Jesus, o Messias, e sim porque a cena era muito violenta. O Senhor olhou para elas e teve misericórdia. 
Como é lindo saber que Cristo ama tanto as pessoas ao ponto de, mesmo sofrendo, se preocupar com elas!
Os encontros foram muitos, Jesus oferecia perdão pelo caminho, mas nem todos receberam: pessoas que 
estavam no dia em que Jesus entrou com o burrinho na cidade, e O louvaram com folhas de palmeira, agora 
mandavam os soldados O matarem. Os próprios discípulos que estavam tão perto dEle durante três anos, 
acompanharam tudo à distância. A bênção é que muitos na multidão e entre os discípulos se arrependeram.
A cruz foi erguida e Jesus foi preso nela, mesmo sentindo dor, nosso Salvador ensinou grandes lições de 
perdão e amor. Pendurado na cruz, Jesus viu uma mulher muito especial: Maria, a mãezinha que O criou. 
E, mesmo sofrendo, Ele pediu para que João cuidasse dela.
Enquanto os soldados maltratavam o Mestre, Ele, o Rei do Universo, olhou para os mesmos soldados e 
orou assim: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo!” 
Ao lado de Cristo, estavam dois ladrões que começaram a insultá-Lo. Mas, outro milagre aconteceu! Um 
deles já havia tido um contado com o Mestre antes de ser preso, mas se entregou ao crime, porém, 
no momento da morte, entendeu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e recebeu o perdão. 
Quando Jesus voltar, esse ex-ladrão, será levado para o céu.
Quantos encontros naquele mesmo dia! Os homens maltrataram o Mestre, O humilharam, machucaram 
seu corpo, mas não podiam roubar dEle o poder de perdoar. Na cruz, Jesus pediu a Deus por todos nós, 
todas as pessoas de todas as nações, e, mesmo em dor, nos deu o perdão. 
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Jesus morreu naquele dia, mas não ficou morto por muito tempo! O inimigo de Deus achou que iria 
vencer a guerra, pensou que esse mundo não teria salvação, mas estava completamente errado. Jesus 
venceu a morte e nos ofereceu, de presente, a possibilidade de morar com Ele para sempre. Ofereceu 
perdão a todos que quiserem. O inimigo já está condenado, mas nós podemos ter uma vida nova ao lado 
de Cristo. Você está preparado para encontrá-Lo?  

E VOCÊ, O QUE ACHA DISSO?
O que você faria em cada uma das situações? 
Você tem um brinquedo do qual gosta muito. Imagine que um dia, seu irmãozinho mais novo entrou em 
seu quarto e quebrou o brinquedo. O que fazer?
Você foi à uma festa. Ganhou uma sacola cheia de brinquedos e doces. Em casa, guardou a sacolinha na 
geladeira. No outro dia, sua mãe pegou a sacola e deu de presente para a vizinha sem lhe avisar. E agora? 
Vai ficar chateado ou vai conversar com a mamãe?

Perdoar é mais do que pedir desculpas, é voltar a ser amigo quando o amigo o magoa. Você perdoaria um 
amigo que furou sua bola de futebol? Por quê?
E se você fizer alguma coisa ruim para outra pessoa, por exemplo, riscar o caderno da irmã. Gostaria de 
receber perdão?

Você perdoa as pessoas? Todas? E Jesus, pode lhe perdoar? 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“A todos, Jesus oferece livremente o perdão.” O Libertador, p. 430.
“O pecador tem esperança do perdão.” O Libertador, p. 432.

Você acha que todos merecem ser perdoados? O que acontece se nós não quisermos perdoar alguém? O 
que a Bíblia diz sobre isso em João 20:23? “Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se 
não os perdoarem, não estarão perdoados.” 

FAZENDO A DIFERENÇA
Perdoar é realmente algo incrível! Aprendemos com Jesus que é necessário perdoar, quantas vezes forem 
necessárias, e para qualquer pessoa que pedir perdão. 
Mesmo diante do sofrimento, Jesus perdoou. Ele não esperou passar a dor que estava sentindo, perdoou na 
hora. Só mesmo Deus para nos ensinar lições tão preciosas! Você precisa pedir perdão a alguém por alguma 
coisa errada que tenha feito? E pedir perdão a Deus, precisa? Vamos conversar com Jesus sobre isso?

“Querido Senhor, obrigado por me perdoar e por perdoar a todos que se arrependem. Em nome de Jesus, 
amém!”

  
Lembre-se de alguma situação em que você ficou chateado. Pode ser na escola ou em casa. Nesta semana, 
ofereça e peça perdão.
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OBJETIVO
• Motivar a criança a ser um verdadeiro discípulo.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
Coloque as crianças em círculo. Escolha uma delas para ser líder e uma outra que ficará separada do 
grupo. Esta criança representará alguém que ainda não conhece Jesus, mas ela não pode saber quem é 
o líder. O líder representará Jesus. As outras crianças, os discípulos. O líder fará diversos movimentos e 
as crianças deverão imitar. Mas elas precisam disfarçar para dificultar a brincadeira. A criança que ficou 
separada deverá descobrir quem é Jesus. Se ela escolher a pessoa errada, as crianças gritam: Jesus fez, 
vamos fazer! Quando a criança acertar quem é Jesus, todos gritam: Ele fez, faça você também!

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Imitando Jesus | Canal: Show de Moda

A VERDADEIRA HISTÓRIA    
Você conhece alguém que não tem coragem de dizer que é amigo de Jesus? Ouviu falar de pessoas que 
sabem que ser amigo de Jesus é bom, mas não O seguem? Hoje, vamos conhecer a história de dois 
homens que somente após a morte de Cristo, decidiram falar para todo mundo que eram discípulos dEle. 
Jesus estava morto, mas não havia uma sepultura digna que O pudesse receber. Os discípulos queriam 
dar a Ele a honra que merecia, mas não tinham dinheiro. Não queriam entregar o corpo do Mestre aos 
soldados para ser colocado em qualquer lugar. E o pior, não havia ninguém, entre os líderes judeus e 
romanos, que pudesse ajudá-los. O que fazer agora? Eles estavam tristes com a morte de Cristo e ainda 
não tinham onde sepultá-Lo!
Foi nessa hora que apareceram dois homens: José de Arimateia e Nicodemos.  Os dois eram membros do Siné-
drio, muito ricos e conheciam Pilatos. Usaram de toda influência para dar a Jesus um sepultamento digno. 
José, importante senador dos judeus, foi até o governador e, além de informar que Jesus já havia mor-
rido, pediu o Seu corpo para o sepultar. Depois que Pilatos confirmou a morte de Jesus com o soldado 
encarregado, autorizou o pedido de José de Arimateia.
E foi assim que, José, ao sair da presença do governador se dirigiu à cruz para retirar o Mestre. Mas ele não 
foi sozinho, com ele estava um homem chamado Nicodemos. Esse carregava em suas mãos cerca de cin-
quenta quilos de uma mistura especial de perfumes que serviriam para deixar o corpo de Cristo conservado 
e cheiroso. Esse era o costume da época, perfumavam o morto e o envolviam em tecidos, depois o colo-
cavam no lugar onde seria a sepultura. Jesus foi honrado e respeitado por esses dois discípulos queridos!
José e Nicodemos não falaram para todos que seguiam a Jesus, enquanto Ele estava vivo, foi só a partir 
da morte dEle que os dois não esconderam mais de ninguém que tinham uma ligação de amor com o 
Salvador. E por isso, sentiram o desejo de ajudar os discípulos e mostrar aos outros que também faziam 
parte dessa turma. Agora, eles não precisavam mais se esconder.
Então, os dois discípulos especiais se dirigiram à cruz. Eles viram o corpo do Mestre machucado e com 
muita tristeza e amor, O tiraram de lá. Eles choraram, sentiram compaixão por Jesus e, suavemente, com 
muita reverência, seguraram aquele corpo ferido. 
José tinha um túmulo novo que ele havia comprado para si mesmo. Era bem diferente do que nós conhe-
cemos hoje. Era feito em rochas. Só as pessoas ricas possuíam esse tipo de túmulo e esse foi preparado 
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especialmente para Jesus. Em Isaías 53:9, a Bíblia já afirmava que Cristo seria sepultado com os ricos. E 
nessa hora, José e João, outro discípulo, arrumaram o corpo do Senhor, O deitaram, fecharam o lugar com 
uma pedra e O deixaram ali. 
Ainda não dava para acreditar em tudo que estava acontecendo! Eles se sentiam tristes por não terem 
aproveitado mais tempo na presença do Mestre enquanto Ele estava vivo. A morte de Jesus fez com que 
José de Arimateia e Nicodemos se tornassem verdadeiros discípulos. 
Hoje, não precisamos esperar que algo grandioso aconteça. O mais grandioso é saber que Jesus está à 
nossa disposição o tempo todo. Mas precisamos segui-Lo e imitá-Lo. Não podemos sentir vergonha de 
ser cristão, precisamos falar para todas as que pessoas que Ele é Deus, fazendo assim novos amigos para 
Jesus. Enquanto Deus nos chama para fazer parte do Seu grupo de discípulos, o inimigo quer nos desa-
nimar, fazendo com que sintamos vergonha de falar aos outros que somos amigos de Cristo. 

E VOCÊ, O QUE ACHA? 
Vamos pensar nas seguintes situações: 

Você faz o culto em casa todos os dia? E se chega um coleguinha nessa hora para brincar? O que você 
faria para convidá-lo a fazer o culto com você?
Jesus ia à igreja aos sábados e, você, também vai? O seu amigo lhe pergunta se pode ir. Qual será sua res-
posta? Depois do culto, pela manhã, ele quer brincar de vídeo game. O que você responderia? 
Seu amigo disse que quer fazer parte da sua igreja. E agora? Como ensinar para ele sobre ser amigo de 
Jesus?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Se já estamos seguindo Jesus passo a passo, certamente temos alguma coisa para contar sobre a maneira 
com que Ele nos tem guiado. ” O Libertador, pp. 197-198.

Para ser um discípulo de Jesus, é preciso muita coisa? Como podemos ser discípulos dEle? Vamos ver em 
Efésios 5:1 e 2 a resposta. “Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, 
como também Cristo nos amou.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Muitas pessoas são cristãs, mas nem sempre falam ou vivem como Jesus. Outras pessoas, pelo contrário, 
amam tanto a Cristo que não conseguem ficar sem falar sobre Ele, e vivem para imitá-Lo. Essa atitude é 
de alguém que é verdadeiramente um discípulo! Satanás não quer que isso aconteça, porque quando 
falamos e vivemos como Jesus, as pessoas que nos olham querem ser iguais a nós, porque somos pare-
cidos com Jesus. 
O que precisamos decidir hoje? Não ter vergonha de Jesus e falar sobre Ele para todas as pessoas que 
conhecemos. Jesus nos salvou e isso é tão bom que precisa ser compartilhado! Você quer ser um dis-
cípulo de Cristo? Quer falar de Jesus sempre que tiver oportunidade? Aproveite os momentos quando 
estiver com a família e com os seus amigos. Vamos contar para Jesus nossa decisão?   

“Querido Deus, quero ser um discípulo Teu, viver e falar como o Senhor. Quero ser Teu amigo. Quero com-
partilhar Teu amor e salvação com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém!”
  

Você tem um grande desafio nesta semana: ore, pedindo a Jesus que lhe dê a oportunidade de falar dEle 
para seu amigo que ainda não O conhece como você. Peça ao papai, à mamãe ou à pessoa que cuida de 
você, para lhe ajudar a confeccionar um cartão especial, um biscoito gostoso e dar para esse amigo, como 
uma forma de começar uma conversa especial.
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OBJETIVOS 
• Acreditar na verdade da Palavra de Deus.
• Falar a verdade em todos os momentos da vida. 

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
Na semana passada vimos a história dos dois amigos de Jesus que demoraram para assumir serem amigos 
dEle.

MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: copo descartável e jarra com suco de fruta.

Entregue um copo descartável vazio para cada criança. Fale que o copo representa a sua vida. Quando 
contamos alguma mentira, estragamos o copo. Diga: Se alguém, alguma vez, disse uma mentira, corte 
uma tira do copo. Se disse duas mentiras, corte mais uma tira. Espere que todos façam. Depois, ofereça 
um suco bem gostoso. O suco representa Jesus. Dá para tomar suco num copo rasgado? Vamos pedir 
perdão a Deus e receber Jesus com alegria. Ore, entregue copos novinhos às crianças e sirva o suco. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Tia Cecéu - Mentirinhas – desenho | Canal: Tia Cecéu

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu o corpo a Pilatos para sepultá-Lo. Jesus morreu numa 
sexta-feira, permaneceu morto durante o sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. Essa história 
bíblica é contada a todas as gerações, para testemunhar que Cristo é o nosso Deus e Salvador. 
Aquelas horas passaram lentamente! Os soldados vigiavam a tumba com medo de que alguém roubasse 
o corpo de Jesus. O próprio Satanás gostaria de ter trancado o túmulo. Mas, o poder de Deus é muito 
maior do que esses dois grupos juntos. O anjo Gabriel, poderoso e reluzente, desceu do céu com tanto 
poder que a Terra tremeu. Os soldados romanos caíram quando o viram.
O anjo empurrou a pedra que guardava a sepultura de Jesus como se ela fosse bem levinha e chamou o 
Mestre para fora. Que cena impressionante! Jesus saiu do sepulcro e disse em alto e bom som: “Eu sou a 
ressurreição e a vida.” A multidão de anjos que estava no local O adorou com música.
Os soldados romanos, quando viram as cenas, caíram desmaiados. Os anjos foram embora, e esses sol-
dados saíram correndo para a cidade, a fim de contar a todos o que viram e ouviram. Antes de chegarem 
ao palácio de Pilatos, os líderes judeus os chamaram. Ao perceberem que estavam pálidos e tremendo, 
perguntaram o que havia acontecido. Eles disseram: “O que foi crucificado era o Filho de Deus”.
Vocês acham que os líderes religiosos ficaram felizes? De jeito nenhum. Ficaram assustados e fizeram um 
acordo com aqueles homens. Caifás propôs a eles que mentissem, dissessem que os discípulos haviam 
roubado o corpo de Cristo, enquanto eles dormiam. Mas, como eles poderiam ter visto que o corpo havia 
sido roubado, pelos discípulos, se estavam dormindo? E se os discípulos roubaram, Caifás deveria ser o 
primeiro a acusar os discípulos de roubo e os soldados de desleixo. A mentira é sempre assim, sem funda-
mento nenhum! E o pior, o crime de dormir enquanto estivessem trabalhando era punido com a morte. 
Os soldados se apavoraram. Mas, mesmo sabendo que não deveriam mentir, receberam dinheiro dos 
líderes e saíram para dar a notícia mentirosa a Pilatos. 
Pilatos sabia que Jesus havia ressuscitado e ficou apavorado também. Sua consciência o acusava e ele 
não teve paz. Os soldados não puderam esconder e contaram tudo o que viram. Pilatos não condenou os 
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homens à morte, porque sabia que as histórias sobre Jesus eram verdadeiras. Os líderes judeus, sabendo 
disso, compraram o silêncio de todos. Ninguém deveria saber da ressurreição. 
Mas, quem tem poder para impedir a verdade de Deus? No momento em que Jesus ressuscitou, muitas 
pessoas ressuscitaram também e foram elas que espalharam a notícia de que Jesus estava vivo nova-
mente! E quando Jesus subiu aos céus, essas pessoas que ressuscitaram também foram morar com Ele. 
Dessa forma, nosso Senhor ensinou que todos que morrerem serão ressuscitados também. Uns para 
morar para sempre no Céu com Ele, outros, para terem o mesmo resultado de Satanás: a morte eterna.
Verdade ou mentira? O que escolher? De um lado o Senhor do Universo com a verdade da ressurreição, 
do outro Satanás com a mentira que leva à morte. É claro que vamos escolher a verdade! E não somente 
sobre o que está escrito na Bíblia, mas, também, sobre as pequenas coisas no dia a dia, no contato que 
temos com todas as pessoas em casa, na escola, na rua, pela internet. Uma simples mentira, nessas ati-
vidades diárias, nos coloca no terreno de Satanás. Jesus nos dá a oportunidade de escolhermos o melhor 
todos os dias.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
O que você faria nas seguintes situações?

Chegou a hora do banho. A mãe chama os filhos e, de repente, alguém responde que já tomou banho. 
Mas você sabe que não é verdade, porque as crianças estavam brincando juntas. O que fazer agora?
Você terminou a lição da escola, o colega ao lado não terminou, mas o intervalo está chegando e só 
sairá para brincar quem tiver feito a tarefa. A professora diz que os que tiverem terminado podem sair. O 
colega sai. Ele mentiu. O que você falaria ao colega para explicar que, o que ele fez, é errado?
A família foi passar a tarde de domingo na casa dos amigos. Sem querer, você quebrou o brinquedo do 
amiguinho. E agora? Como agir corretamente?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Devemos falar a verdade com amor, confiando em Jesus quanto ao poder para transformar a vida...” 
Ciência do Bom Viver, p. 157. (Grifo acrescentado para melhor compreensão do texto).

Já que estamos falando de verdade e mentira, você sabe quem criou a mentira? Vamos ver em João 8:44 
(última parte). “Quando ele (Satanás) profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e 
pai da mentira.” 

Já sabemos quem é o pai da mentira. Jesus é a Verdade. Então, qual é a nossa obrigação como amigos e 
discípulos de Jesus? A resposta está em Efésios 4:25. “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a men-
tira e falar a verdade ao seu próximo.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus é a verdade do começo ao fim. Lembra do texto bíblico que diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida.”? Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Do outro lado, Satanás criou a mentira e influencia a 
todos os seres humanos a mentirem. Portanto, não minta, nunca, jamais! Nem quando for uma situação 
simples do dia a dia. Quando amamos a Jesus, fazemos as coisas que Ele faria se estivesse em nosso lugar. 
Já fez a escolha certa? Vamos sempre falar a verdade. Vamos contar para Jesus nossa decisão? 

“Querido Jesus, hoje eu aprendi que preciso sempre dizer a verdade. Ajuda-me a ser uma criança que faz 
a Tua vontade. Em Teu nome, amém!”
  

Nesta semana, você tem um grande desafio: converse com seus pais sobre o tema estudado. Fale para 
eles que a mentira é ruim e prometa sempre dizer a verdade. Peça perdão a eles, caso tenha mentido. 
Convide-os para fazer uma oração.
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OBJETIVO
• Incentivar a compreensão e o fortalecimento da fé em Jesus. 

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
A brincadeira será “Tomé onde está a tua fé?” Escreva em um papel Jesus, em outro Tomé e o nome 
de tantos apóstolos quantos necessários para completar o número de crianças. Sorteie. As crianças se 
colocam em círculo e ‘Jesus’ deve discretamente piscar para qualquer uma das crianças, enquanto Tomé 
tenta descobrir qual criança é ‘Jesus’. Quando Ele piscar, se a criança for um apóstolo deverá dizer: Jesus 
está presente! Tomé procura quem piscou. Quando Tomé descobrir ou pensar que descobriu, indicará a 
pessoa dizendo: Mestre, é você mesmo? Caso a criança que Tomé indicou seja um dos apóstolos, então, 
quem estiver representando Jesus, manifesta-se dizendo: Tomé, onde está a sua fé?

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Feliz Sábado - O Escudo da Fé (Historinha com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sábado

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Você sabe o que é fé? Muitas pessoas dizem: “Tenha fé meu filho!”, mas o que isso significa? Fé é acreditar 
em alguém mesmo que não possa ver, é esperar por algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Você 
tem fé? Fé em Jesus? Ele prometeu que voltará a este mundo para nos buscar, você crê nisso? Tenho certeza 
que sim! Hoje vamos conhecer uma história que foi marcada pela falta de fé, acredita nisso?  
No primeiro dia da semana, Maria e outras mulheres foram ao túmulo de Cristo a fim de colocar alguns 
perfumes para embalsamar o Seu corpo. Chegando lá, sabiam que não conseguiriam tirar a pedra, mas 
perceberam que ela já estava removida e o túmulo vazio. Maria Madalena saiu correndo para avisar aos 
discípulos e as outras mulheres ficaram. Foi então, que elas viram um homem sentado perto da tumba, 
na verdade, era um anjo disfarçado de homem. Ele disse a elas que Jesus havia ressuscitado. Outro anjo 
que estava dentro da tumba relembrou as palavras de Jesus sobre a ressurreição. As mulheres saíram 
apavoradas dali para contar tudo aos discípulos.
Maria Madalena, como saiu antes, não havia ouvido a grande notícia e levou Pedro e João para o lugar onde 
ficava a sepultura. Chegando lá, não encontraram Jesus. Os dois discípulos voltaram para Jerusalém, mas 
Maria permaneceu ali triste e pensativa. Foi, então, que ela viu os dois anjos e chorando disse a eles que 
alguém havia levado o corpo de Cristo.  De repente, ouviu uma voz. Achou que era um jardineiro e pediu, 
caso ele tivesse levado o corpo de Jesus, que O devolvesse. Mas aquela voz era diferente de qualquer outra. 
Era a voz do próprio Salvador. Ela ficou emocionada quando O viu, quis tocá-Lo, mas Ele disse que preci-
sava primeiro ir ao Pai. Jesus estava vivo! Os discípulos sem fé, tristes, não acreditaram no testemunho das 
mulheres. Maria Madalena chegou logo depois, repetiu toda a história da ressurreição e falou sobre o fato 
de ter visto e falado, pessoalmente com Jesus, mas a falta de fé dos discípulos era grande demais! Achavam 
que as mulheres, por causa da emoção que envolvia a morte do Salvador, estavam enganadas.
Nos três anos em que estiveram com Jesus, os discípulos experimentaram uma vida de poder e espe-
ravam que Cristo reinasse em Israel, mas, agora, não havia esperança: Jesus estava morto! Que falta de 
fé! Não se lembravam das Palavras do Mestre descritas em João 18:36, diante de Pilatos. Lá diz que o 
Reino de Jesus não era deste mundo. Eles já deveriam saber disso! 
Aqueles homens presenciaram a morte de Cristo, não puderam retirá-Lo da cruz, foram acusados de 
roubar o corpo dEle com a intenção de enganar o povo e sabiam, também, do ódio dos sacerdotes. Por 
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tudo isso, se sentiam amedrontados, com receio de que acontecesse com eles o que aconteceu com o 
Mestre. Meus amiguinhos, Satanás faz assim com a gente, coloca medo em nosso coração, falta de fé e de 
esperança, mas há uma solução: lembrar de Jesus e das Suas promessas, confiar que Ele pode nos ajudar 
e nos proteger em qualquer situação. Pouco tempo depois, os discípulos se fortaleceram e saíram por 
toda parte ensinando sobre Jesus. 
Como você viveria o momento da ressurreição de Cristo? Com alegria ou com falta de fé?  Tenho certeza 
de que seria com felicidade e festa! Estou certa(o)? A falta de fé dos discípulos fez com que ficassem com 
os ouvidos fechados, com o semblante triste e decepcionados. Muitas pessoas hoje, agem assim. Não 
têm fé, olham para este mundo cheio de problemas e não acreditam na Palavra de Deus e nem em Suas 
promessas. Mas para todos nós, há um conselho: Tenha fé, meu filho(a)! Acredite que mesmo não vendo 
Jesus em carne e osso, Ele existe, está vivo e um dia voltará para nos buscar. E se morrermos antes dEle 
voltar? Ele nos ressuscitará do mesmo modo como ressuscitou naquele dia. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Vamos imaginar as seguintes situações?

Esse mês não foi fácil para seus pais. O dinheiro acabou antes da hora e está faltando comida em casa. O 
que fazer para continuar tendo fé em Deus? 
Um amigo da escola disse em sala que a mamãe dele está doente. A professora pediu para que todos 
falassem alguma coisa para ele não ficar triste. O que você falaria?
Você entendeu o que é fé? Explique aos colegas do Pequeno Grupo e dê um exemplo bem legal. 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“A fé é a confiança em Deus, ou seja, acreditar que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o 
nosso bem.” E Recebereis Poder, p. 198. (Grifo adaptado para melhor compreensão do texto).

Já entendemos o que é fé. O que acontece se não conseguimos acreditar em Deus e em todas as Suas 
promessas? Será que tem alguma forma de conseguir fé? A Bíblia tem a resposta em Marcos 9:24. “Creio, 
ajuda-me [Senhor] a vencer a minha falta de fé!” 

FAZENDO A DIFERENÇA
A fé tem um significado muito especial. E o mais legal é que quem a dá é o próprio Deus. Ela é um fruto de 
Espírito. Então, aproveite e peça ao Senhor mais fé para acreditar nEle. Não permita que o inimigo de Deus 
faça com que você tenha dúvidas do amor de Jesus por você. Jesus o ama, dEle vem todas as coisas boas. 
Chegará um dia em que estaremos com o Senhor para sempre e não mais precisaremos de fé porque O 
veremos face a face. Enquanto esse dia não chega, tenha fé! Vamos contar para Jesus a nossa decisão?

“Querido Jesus, ensina-me a ter fé em Ti em todos os momentos, quer sejam bons ou ruins. Em Teu nome, 
amém!”
  

Você tem um grande desafio: durante a semana escolha um colega para contar essa história e perguntar 
se ele está com alguma dificuldade na escola, ou em casa. Ore com ele e o convide para participar do 
nosso PG.
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OBJETIVO
• Incentivar o estudo individual e coletivo da Bíblia.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: vasilha, bola de isopor, giz, vidro vazio, esponja.

Na semana passada, conversamos sobre ter fé! O que é mesmo ter fé? Quem poderia dizer? Durante a 
semana vocês contaram esta história para algum amigo? Quem convidou o amigo para participar dos 
nossos encontros? Conte-nos um pouco sobre como foi essa conversa...

Consiga uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho vazio de remédio, uma esponja e uma vasilha com 
água. Coloque a água na vasilha. Explique que a água é a Palavra de Deus e os objetos somos nós. Dê um 
objeto para cada criança. 
Coloque a bolinha na água: o isopor não afunda e nem absorve a água. Como nós absorvemos a Palavra 
de Deus? 
Mergulhar o giz na água: o giz retém a água só para si. E nós? 
Encher de água o vidrinho, despejar toda a água que há nele: tinha água só para passar para os outros, 
mas sem guardar para si mesmo.
Mergulhar a esponja e espremer a água. A esponja absorve bem a água e, mesmo espremendo, ela con-
tinua molhada. Devemos ser assim. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Aprendendo a Bíblia com a Tia Cecéu - 1_Biblia Sagrada. | Canal: Tia Cecéu

A VERDADEIRA HISTÓRIA       
(Permita que as crianças respondam). Você estudou a Bíblia hoje? Sabia que devemos estudá-la todos os 
dias? Por que isso é tão importante? Por que temos que estudar na Igreja, em casa ou em qualquer outro 
lugar? Na história de hoje, dois discípulos tiveram uma aula de Bíblia com o próprio Jesus e vocês sabem 
que devemos imitar tudo o que o Senhor fez enquanto esteve aqui na Terra, não é? 
No dia da ressurreição de Jesus, dois discípulos estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. Eles 
voltavam da comemoração da Páscoa. Estavam tristes e desanimados por causa dos acontecimentos 
recentes. Conversavam sobre tudo que havia acontecido com o Mestre e ainda não compreendiam o 
porquê de Jesus estar morto. 
Durante a caminhada, um Estranho apareceu e começou a conversar com eles. Esse “Estranho” era 
Alguém muito especial, mas não foi reconhecido imediatamente. Sabe quem era? Jesus. Ele mesmo! No 
início Ele não quis se identificar, precisava ensinar algumas coisas para aqueles homens. Os discípulos 
continuaram andando sem perceber com quem estavam falando e conversavam justamente sobre os 
ensinos dEle. A tristeza era tanta que começaram a chorar! 
O Mestre olhava para a cena e sentia uma vontade enorme de consolá-los, mas resolveu esperar o 
momento certo. Jesus fez uma pergunta: sobre o que vocês estão falando? Os homens olharam surpresos 
para Ele. Como poderia não saber de nada? Explicaram que um grande Profeta fora entregue à morte 
pelos líderes religiosos e as autoridades. 
O interessante foi que os dois discípulos não entenderam que o Salvador ressuscitaria no terceiro dia. 
Ao ver tanta incompreensão, Jesus contou as histórias desde Moisés para explicar as profecias sobre Ele 
mesmo. Os discípulos precisavam entender tudo que estava escrito no Antigo Testamento, especialmente 
a parte que falava a respeito da morte e ressurreição do Messias. Apesar de ouvirem atentamente, não 
reconheceram o Salvador ali tão perto. Eles, percebiam que havia algo diferente em toda aquela conversa. 
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Ao fim do dia, convidaram o Estranho para ficar um pouco mais com eles. Jesus aceitou. Nosso Deus é tão 
especial que não invade espaço, só fica na casa de quem O convida. Durante o jantar, Cristo estendeu as 
mãos para abençoar o pão e lá estavam as marcas dos pregos. Nesse momento, os dois homens reconhe-
ceram Jesus que, milagrosamente, desapareceu na frente deles. 
Os discípulos estavam agora com o coração cheio da Palavra do Senhor e com muita alegria correram 
para contar as novidades aos outros discípulos. Estavam apressados e muito gratos. Jesus andava ao lado 
deles, mas ninguém O via. Quando chegaram à casa onde os outros discípulos estavam, entraram para 
contar as boas novas da ressurreição que a Bíblia tantas vezes afirmou. Contaram e pouco tempo depois, 
Jesus apareceu para esses amigos também.
Jesus demonstrou aos discípulos que caminhavam até Emaús a importância de estudar toda a Bíblia. 
Somente quando estudamos a Palavra de Deus é que conhecemos, de verdade, a Jesus, o plano que Ele 
fez para nos salvar, e qual é a Sua vontade para a nossa vida.
Perceberam como é importante estudar a Bíblia? Estudar de verdade, compreender o que se lê. Os discí-
pulos conheciam a Palavra, mas não entenderam bem o que Jesus falou sobre Sua morte e a ressurreição. 
Precisou que o próprio Salvador explicasse passo a passo toda a Verdade. Só conhecendo a Palavra, Antigo 
e Novo Testamentos, é que estaremos seguros quando o inimigo de Deus tentar nos enganar ou destruir 
o que o Senhor nos ensinou. Aprenda com Jesus, estude a Bíblia e compartilhe com todas as pessoas. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Vamos pensar nessas situações...

Ivo estudou a Bíblia e aprendeu muita coisa. Ele foi convidado a ensinar aos seus colegas na escola 
durante a aula de religião. O que ele deve fazer? 
Na escola, havia uma menina que não entendia muito bem o que estava escrito em Lucas 15:4-6. Ajude 
Ivo a explicar para ela o que o texto quer dizer:
Voltando para casa, Ivo ouviu a voz do Espírito Santo pedindo para que ele falasse de Jesus a um menino 
que estava triste. Ele usou um texto bíblico. Se você lembra de algum texto que possa ajudar esse menino, 
compartilhe agora com o grupo.
O menino ficou tão feliz que resolveu seguir a Jesus. O que Ivo deve fazer de agora em diante?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Devemos dia após dia estudar a Bíblia, de forma cuidadosa, estude os versos.... Com o auxílio divino 
devemos formar nossas opiniões por nós mesmos.” Maranata, p. 92. (Grifo acrescentado para melhor 
compreensão do texto).

E por que devemos estudar a Bíblia? Para que ela serve? II Timóteo 3:16 tem a resposta a esta pergunta. 
“Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, cor-
rigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.” (Nova Tradução da Linguagem de Hoje).

FAZENDO A DIFERENÇA
Quantos anos você tem? Mesmo sendo tão novo, você pode estudar a Bíblia. Deus separou pessoas para nos 
ensinarem e quer que nós ensinemos também. Primeiro ore ao Senhor, peça ao nosso Deus Espírito Santo que 
o ajude a entender tudo. Depois, abra a Palavra e leia, estude, compreenda. Deus quer que a Palavra seja guar-
dada em nosso coração para não sermos enganados pelas coisas erradas que Satanás prega por aí. Muitas pes-
soas ensinam coisas que não estão na Bíblia e dizem que estão. Estão fazendo a obra do inimigo. Não permita 
ser enganado por essas mentiras. E só dá para saber se algo é verdadeiro ou não, se se estudarmos a Bíblia. 
Quer aprender? Ore e peça ajuda. Deus vai lhe ensinar. Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, me ajude a compreender tudo que o Senhor deixou escrito na Bíblia Sagrada e que eu con-
siga ensinar aos outros também. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem um bom desafio nesta semana: que tal estudar a Bíblia? Mas quando fazemos com um amigo 
é bem mais divertido. Convide algum amigo especial para estudar a Bíblia com você. Converse com seus 
pais ou responsáveis para, juntos, aprenderem mais da Palavra de Deus. Há cursos bíblicos na internet, do 
clube de aventureiros, dos desbravadores... o que não falta são oportunidades... 
Então, não perca tempo! Comece a estudar esta semana.
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OBJETIVO
• Entender que o Espírito Santo é Deus e nos oferece os dons para a proclamação do Evangelho.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: um cacho de uvas.

Olá crianças, tudo bem? Como foi a semana? Quem mostrou Jesus para um amigo? Como foi a experi-
ência de cuidar de alguém?

Leve para o PG um cacho de uvas bem bonito. Mostre para as crianças. Pergunte a elas se aquelas uvas estão 
doces, azedas ou amargas. Espere as respostas. Continue perguntando até que uma delas diga que para 
saber o sabor é preciso experimentar. Depois, distribua uma uva para cada criança. Pergunte novamente se 
é doce, azeda ou amarga. Espere as respostas. Finalize dizendo que é dessa forma que acontece com o Espí-
rito Santo, só saberemos quem Ele é em nossas vidas se experimentarmos Sua influência, diariamente.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Feliz Sábado - Dons e Talentos (Historinhas com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sábado

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Você sabia que nunca estamos sozinhos? Que temos ao nosso lado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 
Santo? Hoje, vamos estudar um pouco sobre Eles e descobrir a maravilhosa bênção dos presentes que 
Eles nos dão. 
Algumas semanas após a ressurreição, pelo menos quinhentas pessoas foram se encontrar com Jesus na 
Galileia. Elas conversavam sobre tudo que acontecera na vida dEle. E esperavam ansiosas pelo momento 
em que veriam a Jesus novamente.
De repente, o Senhor apareceu. Todos puderam ver as marcas em Suas mãos e O adoraram. Jesus falou 
sobre o Espírito Santo. Não só os discípulos deveriam entender essa mensagem, mas todas as pessoas 
no mundo. Em seguida, ordenou que todos deveriam sair pelo mundo anunciando as boas novas da sal-
vação. Deveriam fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensi-
nando-os a obedecer tudo que o Senhor mandasse. O encontro, naquele dia, foi maravilhoso, mas a hora 
da despedida já se aproximava.
Jesus deveria voltar para o céu, mas era certo que nós não ficaríamos sozinhos. A Terceira Pessoa da Trin-
dade viria para estar conosco. Quem é essa Pessoa? É o Espírito Santo. Aquele que é chamado de o Outro 
Consolador pelo próprio Jesus, ou seja, Ele é igual a Jesus e ao Pai. 
Ele nos concede dons especiais e naqueles dias houve cura, libertação e ensino. Um outro dom foi ofere-
cido: o dom de línguas, ou seja, o Evangelho deveria ser ensinado aos israelitas e a todas as pessoas de 
diversas nacionalidades e idiomas. Os discípulos receberam esse incrível poder para seguir a ordem de 
Cristo e “fazer discípulos em todas as nações”.
Em todos os lugares existem pessoas que precisam de ajuda, pessoas que se sentem tristes pelos pecados 
que cometem e necessitam de perdão e auxílio. Por essa razão, assim como os discípulos, nós devemos 
pedir ajuda ao Espírito Santo para falar de Jesus aos outros. E podemos mostrar Jesus aos outros fazendo 
o nosso melhor. Isso se chama talento! Quando fazemos algo bem; e quando usamos esse talento para 
falar de Jesus, dizemos que o Espírito Santo nos deu um dom.
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Como saber se você tem um dom? Quais são eles? O que você faz bem? Gosta de cantar? Falar de Jesus 
aos outros? Fala um outro idioma ou consegue se comunicar bem com pessoas diferentes de você? Toca 
um instrumento? Sabe fazer um bolo gostoso? Todas essas coisas e muitas outras, o Espírito Santo pode 
usar para que você mostre Jesus aos outros. 
Quanto mais perto de Deus estivermos, mais receberemos os presentes do Espírito Santo. Quer receber 
um poder ainda maior? Os discípulos receberam. Eles se uniram, oraram juntos e se preocuparam com as 
pessoas que ainda não conheciam o Salvador. 
E saiba de uma coisa, antes do retorno de Cristo, nós receberemos o poder do Espírito Santo ainda mais 
fortemente. Receberemos dons especiais e muitas pessoas aceitarão o Salvador. Todos que quiserem, 
receberão esse poder do Espírito Santo.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Vamos imaginar as seguintes situações:

Você viajou para um país que fala outro idioma. Um dia, uma criança quis conhecer a Bíblia e precisava de 
alguém que a ensinasse, mas você não fala o idioma dela. Que dom pediria ao Espírito Santo para conse-
guir se comunicar com essa criança? 
Você já ouviu a voz do Espírito Santo lhe pedindo para fazer alguma coisa? Ou quem sabe, dizendo para 
não fazer? Compartilhe com o grupo. 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Deus promete os dons do Espírito para preencher cada necessidade daquele que acredita em Deus para 
fazer que outros conheçam a Jesus.” O Libertador, p. 472. (Grifo acrescentado para adaptar a linguagem 
às crianças).

Quando entendemos quão poderoso é o Espírito Santo, percebemos que Ele conduz nossa vida. Por isso, 
como podemos viver tendo o Deus Espírito Santo ao nosso lado? I Coríntios 10:31 responde à pergunta. 
“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.” 

FAZENDO A DIFERENÇA
O Espírito Santo sempre estará conosco. Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nos orienta, nos 
ensina a Verdade, nos corrige e nos ama. Nossos dons e talentos foram dados por Ele. Tem gente por aí, 
usada pelo inimigo, falando que o Espírito Santo não é Deus, mas a Palavra do Senhor nos ensina que Ele 
é Deus, igual a Jesus e ao Pai. O que precisamos hoje é ouvir a voz dEle e com alegria atender aos seus 
pedidos. Quer ser amigo do nosso Deus Espírito Santo? Quer receber todos os dons que Ele dá a você? 
Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, obrigada por nos ensinar sobre o Espírito Santo. É muito bom saber que Ele é Deus. Eu 
quero receber os dons que vem dEle. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio: escolha um talento que o Espírito Santo lhe concedeu e durante a semana 
use-o para beneficiar alguém. Por exemplo, você sabe desenhar: faça um desenho e dê de presente para 
alguém que você ama, aproveitando para falar do amor de Jesus a ele. Use a sua imaginação. 
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OBJETIVO
• Ensinar a importância do preparo para o momento de ser resgatado por Jesus. 

PARA INÍCIO DE CONVERSA
Oi crianças, como foi a semana? Quem gostaria de contar que talento usou durante esta semana para 
mostrar Jesus a um amigo? 

Combine a brincadeira com duas crianças. Diga que terá uma festa no céu e que cada uma terá de levar 
alguma coisa. As crianças deverão dizer seu nome e o que levarão. Entretanto, sem que elas saibam, só 
será válido se disserem palavras que comecem com a primeira letra do nome. Ex: Meu nome é Ana e vou 
levar uma ave. Só saberão o segredo você e as crianças que forem avisadas. Quando disserem palavras 
que não começam com a inicial do nome, você e seus ajudantes deverão dizer que tal coisa não pode ser 
levada para o céu. Faça assim até que elas compreendam o segredo. Diga: em nossa vida precisamos 
decidir o que realmente levaremos para o céu. Na verdade, só levaremos o nosso caráter. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Céu Eu Não - Turma do Zedi - Tia Ceceu | Canal: SabadoMaranata

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Você já fez uma viagem para algum lugar bonito? Quem sabe para a praia, um rio ou cachoeira? Qual foi 
sua sensação quando chegou lá? De alegria? Imagino você correndo para entrar na água! E as brinca-
deiras? É sempre bom estarmos em lugares especiais com a nossa família! 
Um dia, Jesus saiu da sua linda casa lá no céu, com tudo perfeito, onde os animais não morriam, a água 
era pura e os seres que moravam lá permaneciam em plena harmonia, para vir ao nosso mundo cheio de 
pecado. Aqui as cachoeiras não são lindas como as do céu, nem os rios têm a beleza do rio da vida. Fico 
imaginando Jesus, totalmente perfeito, em contato com o pecado desse mundo! Deve ter sido bem difícil 
para Ele! Chegou ao ponto de ser morto pelas criaturas que Ele mesmo criou. Que triste! Mas a história 
dEle não para por aí. Depois da ressurreição, Ele precisava finalmente voltar para casa. 
Para fazer a viagem de volta, Ele foi ao monte das Oliveiras. Ele mesmo escolheu esse lugar para se des-
pedir de Seus amigos, monte que foi palco de tantos momentos difíceis. No caminho, passou por Jeru-
salém. As pessoas ficaram admiradas ao virem Aquele que havia sido crucificado semanas antes andando 
pelas ruas. Esses seriam os últimos momentos de Jesus antes de voltar ao Pai. Ao chegar ao local combi-
nado, com palavras amorosas falou aos Seus discípulos. Abençoou a todos eles e, lentamente, subiu aos 
céus. Uma nuvem O cobriu enquanto uma carruagem de anjos O recebeu. 
Agora sim, Ele estava viajando para um lugar perfeito! Estava voltando para casa. Nessa hora, os anjos 
vendo que os discípulos olhavam para Cristo, falaram para eles que do mesmo modo como O estavam 
vendo subir, O veriam descer para buscar Seus filhos. E esse tempo está bem próximo! Que alegria!
No céu uma grande festa estava preparada. Todos os anjos se reuniram. Eles esperavam o Salvador do 
Universo. Agora, os pecadores poderiam pedir perdão e recebê-Lo por causa do sacrifício de Jesus. O Sal-
vador chegou ao céu como um Perfeito Vencedor.
– Abram as portas para entrar o Rei da Glória!! – cantavam os anjos.
– Quem é o Rei da Glória? – outros perguntavam para ouvir a doce resposta.
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– O Senhor forte e valente nas guerras. Abram as portas para entrar o Rei da Glória! 
Que linda canção! Que alegria receber Jesus no céu novamente. Todos os anjos cantavam felizes e ani-
mados. Os portais da cidade Santa se abriram e a multidão de anjos passou por eles. Também estavam lá 
os filhos de Deus representando os mundos que não pecaram. Todos saudaram o Redentor e comemo-
raram Sua vitória sobre o mal. 
Jesus foi até a presença do Pai e mostrou as marcas da crucifixão, apresentou os que foram ressuscitados 
no mesmo momento em que Ele ressuscitou. Nosso Deus declarou a vitória de Cristo e a derrota de 
Satanás. Os seres humanos, fiéis a Jesus, podem ter esperança de um dia se encontrarem com seu Sal-
vador assim como os anjos fizeram. 
O céu estava em festa! Muito louvor e alegria. Essa mesma alegria deve chegar até nós com a certeza de 
que assim como Jesus subiu aos céus, nós também subiremos. Se passear aqui com a família em lugares 
lindos e especiais já é uma coisa boa, imagine nossa chegada no céu! Será espetacular! Temos uma família 
celestial esperando por nós. Precisamos nos preparar para esse momento glorioso!

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Como você imagina que será o céu onde Jesus mora? 
Enquanto Jesus não vem nos buscar, devemos fazer algumas coisas para estarmos mais perto dEle e 
aprendermos mais sobre Ele. O que significa isso? Pense em seus colegas da escola. O que você pode 
fazer para ter um bom relacionamento com eles? 
Jesus nos deu uma importante missão: ensinar que Ele é a salvação. Você conhece muitas pessoas, quer 
seja na família ou fora dela como amigos e colegas. O que você poderia fazer para falar sobre o Céu para 
essas pessoas?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“O céu é um lugar agradável. Anseio ali estar, e contemplar meu amorável Jesus, que por mim deu Sua 
vida, e achar-me transformada à Sua imagem gloriosa.” O Lar Adventista, p. 543.

Você sabe o que Deus está fazendo agora, lá no Céu? João 14:1-4 responde à pergunta. “Jesus disse: — 
Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e 
eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e pre-
parar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também. E 
vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus fez uma viagem incrível e nós também faremos. O céu recebeu Jesus com alegria e nos receberá 
também. Um dia, o Salvador e os que O amam estarão juntos. E não haverá mais tristeza, nem morte, 
nem separações, violência ou dor. Todo esse mal, dirigido e executado por Satanás deixará de existir. As 
pessoas que praticam o mal também não existirão mais. Uma festa está preparada, só faltam os convi-
dados. E você é o convidado especial. Está preparado para participar? Para ir ao céu numa viagem mara-
vilhosa? Você pode. É só aceitar Jesus como Salvador e se preparar diariamente. Vamos contar para Jesus 
a nossa decisão? 

“Querido Jesus, quero ir para o céu assim como o Senhor foi. Ajude-me a me preparar para esse grande 
momento. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio: ore todos os dias pedindo ao Espírito Santo que lhe ajude a nunca se afastar 
de Deus. Escolha uma pessoa para ensinar sobre o céu onde Jesus mora e para onde iremos quando Ele 
voltar. 
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OBJETIVO
• Entender sobre o fim do tempo da Graça, que acontecerá pouco antes do retorno de Jesus. 
• Preparar-se diariamente num relacionamento íntimo com Cristo.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: caixa de papelão, tesoura e bolinhas de ping pong.

Consiga uma caixa de papelão e faça nela quatro buracos. 
Um grande e três pequenos (modelo na imagem). Tenha 
bolas de ping pong. Marque uma distância. Peça que 
as crianças joguem a bolinha para acertar nos buracos 
pequenos. Provavelmente não conseguirão, porque é difícil. 
Permita então que elas arremessem no buraco grande.
Diga: É mais fácil acertar no buraco grande ou pequeno? 
É melhor escolher o mais fácil ou mais difícil? Jesus esco-
lheu o caminho mais difícil para nos salvar e nos ofe-
recer a Graça. É como se Ele tivesse acertado todas as 
bolinhas nos buracos menores. Aceite a Graça de Jesus. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Senhor Cara Legal - Dublado (Oficial) | Canal: Nayron Amorim

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Jesus é o nosso Salvador. Ele nos deu a salvação de graça. Isso significa que quando Cristo morreu, nos 
ofereceu a salvação como um presente. Mas ela não estará disponível para sempre... 
Brenda é uma menina cristã. Na sala de aula, o professor falou sobre “fim do tempo da graça” – um 
tempo em que as pessoas não poderiam mais se arrepender, porque todas as chances já haveriam aca-
bado. Ela ficou preocupada e queria saber quanto tempo teria até chegar esse acontecimento. Correu 
para casa e falou para sua mãe Lenita:
– Mãe, meu professor disse que haverá um tempo em que as pessoas não terão mais a Graça de Deus dis-
ponível. Eu me preocupei e quero saber quando isso acontecerá.
– Filha porque você está preocupada? Ame a Jesus e O obedeça. 
– Mas, eu preciso saber... – disse Brenda. 
– Na verdade, esse dia ninguém sabe. – disse a mãe – Vamos nos preocupar com as coisas que Deus falou 
na Bíblia, deixa com Ele as que não estão reveladas. O mais importante é trabalhar para Jesus hoje.  
– Mas mãe... 
– Filha, hoje é o único momento que você tem para se preparar e querer ficar juntinho de Jesus - disse 
com um sorriso no rosto. 
Brenda começou a estudar o livro Eventos Finais que estava no quarto dos pais. De repente, saiu cor-
rendo para a sala: 
– Eu não entendi uma coisa... haverá uma lei dominical... como assim?
– Filha, nós guardamos a Lei de Deus que está escrita em Êxodo 20. Haverá um tempo em que Satanás 
incentivará os homens poderosos a criarem leis que sejam contrárias à Lei do Senhor. E essas leis obri-
garão todos a guardarem o domingo como dia santo. Devemos estar atentas, porque sabemos que o dia 
do Senhor é o sábado. 
– Como alguém pode fazer isso? E eu estou lendo que serão pessoas que se dizem cristãs. Preciso mesmo 
ficar atenta... – disse Brenda.
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– Mas antes que aconteça o fim do tempo da Graça, todos os filhos de Deus serão selados. Serão sepa-
rados pelo Senhor. E tem outra, Jesus voltará pouco tempo depois. 
– Mas, as pessoas que não amam a Jesus perceberão essas coisas? – pergunta Brenda.
– Não! As pessoas estarão trabalhando, estudando e casando como se nada estivesse acontecendo e, de 
repente, o Senhor virá. E essas mesmas pessoas tentarão, guiadas pelo inimigo, destruir o povo de Deus, 
mas o povo estará perdoado e salvo. 
– Mãe – disse Brenda preocupada – Eu li aqui que as pessoas que não estudam a Bíblia hoje, tentarão 
entender a Palavra, mas não conseguirão. Mas... se naqueles dias eu orar por essas pessoas? Elas poderão 
ainda receber perdão?
– Não poderão mais, minha filha! Por isso, esse momento é chamado de fim do tempo da Graça. Os maus 
não terão mais oportunidade. Estarão para sempre condenados. Sabe por quê? Porque tiveram muito 
tempo, mas não quiseram. 
Brenda com lágrimas nos olhos, lembrou-se de todas as pessoas que ela conhece e que ainda não amam 
a Jesus. Sentiu um desejo grande de falar desse Deus maravilhoso para elas. Continuou a leitura...
– Mãe, aqui está escrito que Jesus olhará o caráter de cada um. E esse caráter tem a ver com a obediência 
e respeito aos mandamentos. Eu não entendi!
– Brenda, caráter são características de uma pessoa que se refletem na maneira de agir e reagir às situa-
ções. E alguém com bom caráter é alguém que ama e obedece ao Senhor. 
Brenda parou por um instante e decidiu que, a partir daquele momento, seria uma filha sempre obe-
diente a Deus e a seus pais e que em todas as oportunidades falaria do amor de Jesus para as outras pes-
soas. Ela entendeu que o Senhor nos deu de presente a Graça, mas que Ele pegará esse presente de volta 
daqueles que não O quiserem. Brenda tomou uma decisão depois daquele dia: 
– A partir de hoje, vou ser a melhor amiga de Jesus. Vou orar todos os dias, ler a Bíblia e falar de Jesus 
para as pessoas. É claro que vou errar em algum momento, sou pecadora, mas pedirei perdão por tudo. 
A decisão de Brenda mostra o que nós devemos fazer. Não podemos esperar mais. A nossa decisão por 
Jesus precisa ser agora. E assim, nós estaremos prontos pra esperar Jesus voltar.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
O que devemos fazer para mostrar que estamos nos preparando durante esse tempo de Graça?  Analise 
cada lugar aonde você vai e em relação às pessoas com quem você convive, e responda:
a. Que boas ações devemos praticar em casa, com nossa família?
b. E na escola com nossos amigos e professores?
c. E na igreja, como podemos mostrar Jesus aos outros?
Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:
“Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. ... Esta é nossa única e final oportunidade 
para ... ir ao futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos Seus mandamentos.” 
Eventos Finais, p. 236. (Grifo acrescentado para facilitar a compreensão).
A Bíblia diz que temos somente um momento para sermos obedientes e fazermos aquilo que Jesus nos 
pede. Quando é? Veja em João 9:4 a resposta! “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que 
me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Não teremos sempre esse tempo de Graça disponível. Hoje temos a oportunidade de louvar a Deus, 
conhecer a Bíblia e fazer a Sua vontade. A gente pensa que tem muito tempo para fazer as coisas para Jesus, 
mas não é verdade. A vida pode acabar! Quantas pessoas morreram achando que tinham muito tempo!? 
Precisamos estar perto de Deus sempre. Precisamos ser bondosos o tempo todo, amigáveis, respeitosos, 
pacientes, honestos e assim por diante. Temos muito o que fazer para Jesus. Você quer aceitar a salvação 
que Jesus lhe dá? Dizer para Deus que nunca quer se separar dEle? Vamos contar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, quero fazer parte do grupo dos salvos. Obrigado pela salvação. Em Teu nome. Amém.”
  

Você tem um grande desafio nesta semana: escolha um amigo para ser seu grande parceiro até Jesus 
voltar! Vocês vão ajudar um ao outro a estarem sempre motivados, para juntos se encontrarem com Jesus!
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OBJETIVO
• Fazer as escolhas certas porque amamos a Jesus.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: giz para quadro negro e corda.

Como foi a semana? Espero que tenham passado bem! (Passe uma bola entre as crianças para que, quem 
segurá-la, responda sobre o desafio da semana anterior). Conte para nós que amiguinho você escolheu 
para ser seu parceiro, tomando as melhores decisões para aguardarem, juntos, a volta de Jesus. 
Desenhe dois círculos grandes no chão. Deixe um espaço entre eles. Todas as crianças devem caber 
dentro dos círculos. Em um deles, escreva “Deus” e deixe-o vazio. No outro coloque todas as crianças. 
Explique que o pecado nos separou de Deus, mas há uma chance de estarmos com Ele novamente. Pegue 
uma corda e cole nela o nome Jesus. Ligue a corda do círculo onde as crianças estão até o círculo onde 
está escrito Deus. Permita que todas as crianças caminhem em cima da corda. Diga: Cristo reconstruiu o 
caminho para chegarmos até o Pai e não devemos temer nada neste mundo. Ele sempre estará conosco. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Deus protege Seus Filhos - Tia Cecéu no Feliz Sábado | Canal: Feliz Sábado

A VERDADEIRA HISTÓRIA       
João era um menino curioso e estava participando da classe bíblica. O tema estudado naquele momento 
era o Apocalipse. Chifres, bestas, dragão... eram tantos símbolos que João ficou mais curioso ainda. O 
professor anunciou o próximo tema: as 7 pragas. 
“O que é uma praga?” – pensou João. 
E, você, sabe o que significa? Praga é uma calamidade, algo ruim que é causado a alguém ou a outro ser 
vivo num determinado lugar. João havia lido que em certo período da história, cairiam algumas pragas 
sobre o mundo... 
O dia do estudo chegou. O professor disse assim:
– Queridos amigos, quanto mais perto nós estivermos da volta de Jesus, mais enfrentaremos problemas. 
Aos poucos, o Espírito Santo terá menos influência sobre as pessoas, porque muitos serão guiados por 
Satanás e farão coisas ruins. Só os que estiverem ligados a Deus poderão escapar. 
João ouvia tudo atentamente.
O professor continuou: 
– Como acontecerão essas coisas? Vocês se lembram do Egito? O povo de Israel vivia como escravo e 
Faraó tinha um coração muito duro e desobediente. Por isso, Deus precisou enviar dez pragas. De maneira 
parecida acontecerá antes de Jesus voltar. As pragas cairão sobre as pessoas que não amam e não obe-
decem a Jesus. Lembre-se de que Deus é misericordioso e bondoso, mas também é justo. Ele cuidará e 
defenderá Seus filhos, mas as pessoas más que ficarem ao lado de Satanás certamente sofrerão. Você só 
precisa escolher de que lado estará... 
“Escolher?” – pensou João.
– Quais serão essas pragas? 
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– Existem dois grupos de pessoas, as que são de Jesus e as que não são, essas últimas já escolheram o 
lado de Satanás e da besta. Quem é a besta? Ela representa um poder religioso que tentou mudar a Lei 
de Deus. E as pragas? Imagine que você está andando pela rua e começa a ouvir as pessoas pedindo 
socorro. Elas estão cheias de feridas. Sentem dor, mas não podem fazer nada, estão pagando o preço por 
adorarem à besta e ao inimigo. Essa será a primeira praga. E então, você sai de perto das pessoas e vai até 
uma praia, mas, de repente se surpreende com a água se transformando em sangue. Nessa hora, muitos 
xingam a Deus e outros perguntam desesperados o que fazer para escapar dessas calamidades, mas não 
é possível fazer nada.
Você decide sair da cidade. As pessoas que não amam a Deus estão acusando os justos de provocarem 
tudo isso. E mais uma praga acontece: as águas dos rios se transformam em sangue e nenhum dos ímpios 
tem água boa para beber.
Em seguida, o Sol esquenta a Terra ainda mais. As plantações morrem, os animais sofrem e os rios secam. 
Mas as pragas não cairão de uma vez no mundo todo, se fosse assim, não sobraria ninguém. 
Vem a quinta praga. A Terra escurece, mas em seguida surge um arco-íris que mostra a glória de Deus. A 
multidão que antes zombava dos justos e do próprio Deus agora se cala. E à meia-noite o Sol reaparece. Os 
ímpios olham para tudo isso com espanto, enquanto os justos se alegram por saber que Jesus está voltando. 
Até agora as pragas caíram sobre os seguidores da besta. Mas, na sexta praga, os líderes religiosos que 
não obedeceram à Lei de Deus sofrerão com tumores. Em seguida, descerá fogo do céu. Somente os que 
são amigos de Deus e O obedecem escaparão das pragas! 
Aí vem a sétima praga. O Planeta Terra balançará como as ondas do mar. As montanhas tremerão. Ilhas 
sumirão e os portos desaparecerão nas águas. Os prédios das cidades cairão e as prisões se abrirão para 
alegria daqueles que estavam presos por serem amigos de Cristo.
– Para tudo professor! O senhor disse que escaparão dessas pragas as pessoas que fizerem uma escolha... 
– indagou João.
– Antes das pragas caírem, os amigos de Deus estarão salvos, portanto a escolha acontece hoje. Devemos 
escolher estar com Jesus, amá-Lo e obedecê-Lo. Mas não faça isso por medo, faça por amor, sabendo que 
Ele é Justo. Cristo sempre defendeu Seus filhos. Ame ao Senhor, obedeça à Lei de Deus e estude a Bíblia, 
para você não ser enganado. O futuro nos reserva bênçãos, basta apenas escolher de que lado você e eu 
queremos estar. Eu escolho Jesus e você? 
– Eu também! E vou servi-Lo por amor! – Disse João com lágrimas nos olhos e com a certeza de que o Sal-
vador sempre protegerá Seu povo. A curiosidade do menino se transformou em Esperança e na vontade 
de sempre fazer as escolhas certas. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Você acredita que alguém pode seguir a Jesus por ter medo das coisas que acontecerão no fim dos 
tempos?
Qual deve ser o motivo certo pelo qual devemos seguir a Jesus?
Que escolhas devo fazer diariamente para me colocar ao lado Jesus? Por exemplo, o que posso assistir na 
televisão? Brincar com os amigos?
Como podemos saber que atitudes devemos tomar para sermos amigos de Jesus?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Não podem mudar o coração, a não ser que se consagrem a Deus”. Caminho a Cristo, p. 47.
As pragas estarão acontecendo pouco antes da volta de Jesus. Os maus estarão bravos e xingando aqueles 
que amam a Deus. Mas nós não nos sentiremos sozinhos, porque teremos Jesus ao nosso lado. Como a 
Bíblia diz que Ele será para nós? Leia Joel 3:16 para saber! “O Senhor será um refúgio para o seu povo, 
uma fortaleza para Israel.”

FAZENDO A DIFERENÇA
O único motivo pelo qual devemos seguir a Jesus é porque O amamos e somos agradecidos por Seu sacri-
fício na cruz. Mesmo que aconteçam coisas ruins neste mundo, não devemos temer, porque os amigos de 
Deus receberão as bênçãos prometidas por Ele. As pragas atingirão os homens maus. Todos que amam ao 
Senhor e fazem a Sua vontade devem ficar tranquilos, porque na hora certa serão resgatados por Jesus. O 
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segredo é se preparar para esse momento e imitar tudo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Quer 
estar preparado e receber as bênçãos de Jesus? Quer fazer parte do povo de Deus que O ama e guarda os 
Seus mandamentos? Hoje é o dia de fazermos as escolhas certas. Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, quero sempre fazer as escolhas certas. E ajudar outras pessoas também. Em Teu nome, 
amém!”
  

Você tem um grande desafio: ore pedindo ao Espírito Santo que o ajude a permanecer no caminho certo. 
Não se esqueça de continuar a caminhada com seu amigo, incentivando-o a estar sempre junto de Jesus. 
Assim, vocês dois estarão firmes para esperarem a volta de Jesus.
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OBJETIVO
• Mostrar que ao passarmos por momentos difíceis no tempo de angústia, o Senhor sempre cuidará de 

nós. 

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: dois fósforos.

Chame uma criança à frente, dê a ela um palito de fósforo e pergunte: Você pode quebrar este palito? Ela 
responderá que sim. Permita que ela o quebre. Depois chame outra criança e entregue outro palito. Per-
gunte: Você pode quebrar esse palito? Mas, desta vez, não dê o palito à criança, coloque-o na palma da mão 
dela e feche. Agora é mais difícil! Um palito sozinho é frágil, mas quando está dentro da mão, você não pode 
quebrá-lo. Da mesma forma, quando estamos nas mãos de Deus, o inimigo não pode nos atingir, mesmo 
que passemos por momentos difíceis, porque Jesus está conosco. Ele sempre cuida de Seus filhos.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Tia Cecéu - Deus se preocupa com você – desenho | Canal: Tia Cecéu

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Você faz parte de uma turma? Gosta de estar perto dos amigos? É realmente muito bom. Da mesma 
forma, é maravilhoso fazer parte do povo de Deus! Esse povo está espalhado pelo mundo. Por causa da 
distância, muitos nem sempre se conhecem, mas adoram ao mesmo Deus. Fazer parte desse grupo de 
pessoas, nos ajuda a passar com fé por momentos tranquilos e momentos difíceis também, pelo simples 
fato de que somos irmãos e é Jesus quem cuida de nós. Mas, nessa turma ainda podem entrar mais pes-
soas, precisamos trazê-las para perto de nós enquanto há tempo, isso porque em certa ocasião a turma 
será fechada e ninguém mais poderá entrar.
Jesus voltará para buscar Seus filhos, antes disso, acontecerão situações que foram profetizadas na 
Bíblia. Dentre esses acontecimentos, haverá uma ocasião em que os salvos passarão por um momento 
de muita angústia. 
Nesse tempo, os ímpios perseguirão os salvos. Liderados por Satanás, eles tentarão destruir todas as 
pessoas que amam a Deus e guardam Seus mandamentos. Veja a mentira que ele espalhará: dirá que as 
coisas não estão boas porque as pessoas não estão guardando o domingo. Perceba que Deus criou um 
dia para adoração, que é o sábado, mas o diabo ensinará que esse dia é o domingo. Ele obrigará todas as 
pessoas a guardarem o primeiro dia da semana como um dia santo. Os que guardam o sábado do Senhor 
serão condenados à morte. Mas não precisa se preocupar, lembre-se de que Jesus cuidará de você. Deus 
defenderá Seus filhos em todo o tempo. 
Você já viu um escudo? Ele serve para defender as pessoas de um ataque! O Senhor será esse escudo 
de proteção. Chegará um momento em que muitos fiéis terão que sair das cidades, outros ficarão nelas, 
ou seja, o povo de Deus estará espalhado em todas as partes da Terra e cada um terá de passar por um 
momento de angústia. Mas, na ocasião certa, serão reunidos novamente.
Algo incrível acontecerá! Os justos, mesmo passando por perseguição e angústia, não morrerão. Por isso, 
é tão importante aprendermos desde hoje a confiar plenamente em Jesus. Ele dará comida se tivermos 
fome, água se tivermos sede, suprirá todas as nossas necessidades. Realmente haverá angústia, mas o 
povo do Senhor estará protegido até da morte. 
Sabe o que acontecerá depois de tudo isso? Deus mostrará todo poder que só Ele tem. À meia-noite, apa-
recerá um espaço claro no céu revelando a glória de Deus. E Ele mesmo dirá: “Está feito.” Essa voz será 
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tão forte, que toda a Terra será abalada. As cidades serão destruídas, toda riqueza deste mundo deixará 
de existir e os filhos de Deus serão libertos das prisões.
Como conseguir passar por tudo isso? Nós vivemos uma luta interior. Lutamos contra nós mesmos, 
contra nossas escolhas erradas e vontades. Só há uma saída: desde agora entregar nossas decisões a 
Deus. Ele nos preparará para sermos vencedores nessas batalhas. E quando chegar a grande angústia, 
estaremos preparados. 
Fazemos parte do povo de Deus. Essa é nossa turminha, na verdade, é uma turma bem numerosa. Todos 
que amam a Jesus e guardam Seus mandamentos fazem parte dessa turma especial. Precisamos ajudar 
uns aos outros para vivermos a experiência de passar, pelos momentos difíceis, com muita fé e coragem. 
Ele sempre cuidará de nós em todos os momentos e em todos os lugares. Hoje, vivemos em um tempo 
especial porque precisamos chamar outras pessoas para fazerem parte da turma de Deus. A verdade não 
pode ficar guardada como um segredo. Faça parte da turma e chame outros também.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Pense nessas situações e diga o que você acha.

A mãe de Ana a chamou para fazer o culto pela manhã. Depois do culto, ela foi à escola. Viu seus colegas 
e fez todas as tarefas. Explique como Jesus cuidou de Ana nessas atividades.
Na hora do intervalo, Ana foi brincar no parque. Caiu do escorregador e machucou a perna. Recebeu 
atendimento e voltou para a sala. Mais uma vez, explique como Deus cuidou da menina.
Ao final da aula, seu pai veio buscá-la. Foram almoçar. Na hora da oração, ela agradeceu. Diga três motivos 
pelos quais Ana deve ser grata.
À tarde, Ana ligou a televisão para ver um desenho. Mas encontrou alguns que não eram bons. O Espírito 
Santo falou com ela para não assistir. Ana obedeceu. Por que devemos nos separar de coisas que não são 
boas? O que isso tem a ver com o cuidado de Deus por nós?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Jesus cuida de cada um como se não houvesse outra criatura na face da Terra. Como Divindade, exerce 
forte poder em nosso favor, ao passo que, como nosso Irmão mais velho, sente todas as nossas tristezas.” 
Testemunhos Seletos, vol. 2, p. 115.

Quem cuida de nós o tempo todo? A Bíblia tem essa resposta em Salmos 34:7: “O anjo do SENHOR 
acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Como é bom saber que Jesus cuida de nós! Ele nos ama muito e deixou as profecias na Bíblia para que 
nós conhecêssemos e nos preparássemos para o encontro com Ele. O mal será destruído e tudo o que 
estiver ligado a ele também, ou seja, as pessoas que estiverem agarradas ao mal que a Bíblia chama de 
pecado serão destruídas. Mas, as pessoas boas, que aceitaram a Jesus como seu Salvador e vivem de 
acordo com a vontade dEle, serão salvas. Entenda, ninguém será salvo porque é bom, porque Jesus é 
bom e perfeito. Ele é quem nos ajuda a sermos obedientes, mas precisamos reconhecer que não somos 
nada sem a ajuda dEle. Ele nos dá força para vencermos o pecado e sermos bons, porque Ele dirige nossa 
vida. Hoje, quero convidar você, querida criança, a se preparar para passar pelos últimos momentos da 
história deste mundo, inclusive pelo momento de angústia, com a certeza de que Deus cuidará de você 
como se só existisse você na face da Terra. Quer pedir força a Deus para viver essa experiência? Quer con-
fiar sempre em Jesus e amá-Lo de todo o seu coração? Vamos falar para Jesus a nossa decisão? 

“Querido Jesus, quero amá-Lo mais e me preparar para o momento de angústia. Obrigada por cuidar de 
mim. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio até nosso próximo encontro: confie que Jesus sempre estará ao seu lado. 
Procure um amigo por quem você tem bastante amizade, mas, ele ainda não conhece a Jesus da mesma 
forma que você. Conte tudo o que aprendeu e o convide para estar aqui no PG, na próxima reunião. 
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OBJETIVO
• Preparar-se para o encontro com Jesus.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: pedaços de papel com o número 7 e barras de cereal.

Na semana passada aprendemos que Jesus tem Sua turma que está em todos os lugares! Quem veio por 
convite de um amigo do nosso PG? Quem convidou um amigo para estar conosco hoje? Gostaríamos de 
ouvir como foi a experiência.

Entregue às crianças números para sorteio. Todas receberão o mesmo número (7), mas só você sabe disso. 
Diga que ninguém pode contar que número recebeu. Coloque as crianças longe umas das outras para 
evitar que alguém descubra. Diga que isso faz parte das regras. Quando chamar o número da criança ela 
deve ficar em pé e gritar: Jesus está voltando! Se ela não fizer assim, não ganhará o prêmio. Realize o sor-
teio normalmente. Recorte alguns papéis e chame outros números. É claro que ninguém será sorteado. 
Depois de um tempo, chame o número 7. Todas as crianças levantarão e gritarão. Termine dizendo que 
precisamos falar da volta de Jesus com alegria e motivação. Compre, antecipadamente, uma caixa de 
barra de cereal para distribuir a todas.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: Menino Missionário | Canal: Pr. Evandro Fávero

A VERDADEIRA HISTÓRIA  
Hoje, vamos falar da nossa maior esperança, da alegria de ver o inimigo e o pecado eliminados de uma 
vez por todas, de viver em um mundo repleto de amor e paz. No dia em que isso acontecer, começará 
uma nova fase para todos nós e ela será eterna. Porém, o mais importante, será o encontro que teremos 
com Jesus. Nós O veremos, O abraçaremos e diremos, olhando em Seus olhos, o quanto O amamos. 
Enquanto esse dia não chega, precisamos urgentemente falar dessa promessa para outras pessoas!
A hora está chegando! Estamos falando sobre a volta de Jesus a esta Terra. O momento mais fantástico de 
todos os tempos! Todas as pessoas O verão.
Olhe para o céu. De lá virá o Salvador. O primeiro sinal que aparecerá no céu será uma pequena nuvem 
escura. Ela terá o tamanho da metade da mão de um homem, os salvos que amam a Jesus entenderão 
que esse é o sinal de que o Salvador está se aproximando. E quanto mais perto ficar a nuvem, mais branca 
e luminosa se tornará. 
Muitas pessoas estarão vivas e outras, mortas. Dentre os mortos e os vivos terão os que serão salvos e os 
que estarão perdidos. E o que acontecerá com todos?  
As pessoas que estarão vivas e salvas serão transformadas, a Bíblia diz que será como num abrir e 
fechar de olhos. Todas as características físicas que mostravam o pecado serão eliminadas. A calvície, 
as doenças, a baixa estatura, os dentes quebrados, os ossos tortos! Tudo novo e perfeito!
E os vivos maus? Eles morrerão. Rejeitaram a Jesus e morrerão porque não aceitaram o amor e sacri-
fício de Jesus. 
Outra coisa fantástica acontecerá. Os mortos salvos em Jesus, ressuscitarão para morar com Ele para 
sempre. Eles sairão de todas as partes da terra e das sepulturas. Também não haverá mais nenhum traço 
de pecado neles. As coisas ruins que a morte traz serão eliminadas e a pessoa ficará perfeita. 
Os ímpios que já estiverem mortos, continuarão mortos. Esses só acordarão depois que Jesus levar Seus 
filhos para o céu e voltar para destruir o mal de uma vez por todas. Por enquanto, permanecerão nas 
sepulturas. Apenas as pessoas más que humilharam e mataram a Jesus, ressuscitarão somente para vê-Lo 
voltando no Céu. Em seguida, morrerão novamente.  
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Os vivos e os ressuscitados, que escolheram ser amigos de Jesus enquanto viveram aqui na Terra, serão 
transformados no momento em que Jesus falar. Serão levados para o céu e nunca mais vão pecar. Este será 
o sonho enfim realizado de todos que estarão preparados e com certeza será o seu também, não é mesmo ? 
Você pode até estar pensando: “Jesus está demorando muito!” Mas Deus sabe o tempo certo, a hora 
exata, por isso devemos confiar nEle com todas as nossas forças e ânimo. 
Imagine comigo a cena: a nuvem branca está se aproximando, os salvos olham o momento glorioso. Jesus 
está sobre a nuvem, Ele vem com poder e grande glória vestido de Rei, Vencedor e para vencer. Nosso 
Mestre dá ordem aos anjos para que comecem a resgatar os filhos que foram fiéis aqui na Terra e que 
agora receberão o prêmio final. 
A maior bênção nesse dia será estar com nosso Salvador. Seu retorno, um grande espetáculo! A gente pode 
tentar imaginar, mas a verdade é que será muito mais impressionante. Todos os anjos estarão aqui e cantarão 
com alegria: “Cristo venceu!”. Com amor, Jesus receberá Seus filhos no céu, todos que Ele salvou na cruz. E 
lá receberão lindas coroas com estrelas. Cada estrela significa uma pessoa que conheceu Jesus por meio de 
você! Não haverá ninguém que não tenha, pelo menos, uma estrela em sua coroa. Como conseguir isso? 
Falando de Jesus, ensinando sobre Jesus e levando as pessoas a se entregarem a Ele. Você imaginou como 
deve ser gratificante ensinar a alguém sobre o amor de Jesus e tudo o que Ele deseja para a nossa vida? 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Vamos pensar nessas situações:

Participar do culto em casa, orar, cantar hinos faz parte do preparo para a volta de Jesus? Por quê? 
(Explique às crianças que estas ações são formas de nos aproximarmos de Deus, nos relacionarmos com 
Ele. De modo algum cremos que ao fazer estas coisas seremos salvos. Somos salvos somente pela fé no 
sacrifício de Jesus. Nossas ações somente demonstram, juntamente com a sinceridade do nosso coração, 
de qual lado estamos na Batalha). 
Ajudar uma criança que está doente também é importante a fim de nos preparar para o céu? 
Por que é necessário prestar atenção e participar das atividades que a Igreja oferece aos sábados na 
Escola Sabatina? O que isso tem a ver com a preparação para estar cada dia mais perto de Jesus, dese-
jando assim logo morar no céu?
Dê sugestões de como ensinar a verdade sobre a volta de Cristo para as crianças e adultos. Lembre-se de 
que queremos todas as pessoas no céu. 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“A vida é uma escola de preparo, na qual pais e filhos devem graduar-se para a escola superior das man-
sões de Deus.” A Ciência do Bom Viver, p. 363.

Você sabe como Jesus voltará? A Bíblia dá alguma dica? Veja em Lucas 21:27. “Então se verá o Filho do 
homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.”

Não precisamos nos preocupar, logo Jesus voltará, com todo o poder, como um grande guerreiro vindo 
buscar seu troféu! 

FAZENDO A DIFERENÇA
A volta de Jesus será um evento maravilhoso! E maravilhoso, também, será se eu e você estivermos 
prontos para recebê-Lo. Jesus não quer perder nenhum de Seus filhos. O mais legal é que ainda há 
tempo de nos prepararmos para esse momento. Não sabemos o dia, nem a hora em que Ele voltará, mas 
devemos ficar sempre perto dEle, obedecendo o que Ele nos pede. E não para por aí... no céu cabem 
todos que quiserem estar lá, a gente precisa espalhar essa boa notícia. Como podemos buscar a Jesus? 
(Deixe que as crianças respondam).
Prepare-se diariamente, em todos os momentos. Vamos falar para Jesus nossa decisão? 

“Querido Jesus, quero estar pronto para subir quando o Senhor voltar. Volte logo Jesus. Em Teu nome, 
amém!”
  

Você tem um grande desafio: durante a semana prepare algo especial (um bolo, um cartão, um desenho) 
para alguém da sua família ou um amigo que ainda não sabe sobre a volta de Jesus. Peça para a mamãe lhe 
ajudar. Fale pra ele(a) que assim será a volta de Jesus, um presente surpresa. Conte-lhe a história de hoje.
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OBJETIVOS
• Conhecer as características que Deus revelou sobre o céu.
• Preparar-se para herdar as mansões celestiais. 

PARA INÍCIO DE CONVERSA
Materiais para o quebra-gelo: uma caixa/ sacola. Elementos que remetam a coisas que nós encontra-
remos no céu, exemplo: animais, flores, frutas, foto de crianças sorrindo, etc. Elementos que remetam 
a coisas que não encontraremos no céu, exemplo: mata mosquito, band-aid, figura de criança chorando, 
bola murcha, desodorante, etc.
Na semana passada conversamos sobre como será a volta de Jesus. E vocês foram desafiados a contar 
a história da volta de Jesus para algum familiar ou amigo que ainda não conhece esse presente maravi-
lhoso! Quem gostaria de compartilhar primeiro sua experiência, primeiro?
Coloque dentro da caixa/sacola todos os objetos trazidos que simbolizam tanto as coisas que iremos 
encontrar no céu, quanto as que não veremos lá. Peça que cada criança venha à frente e pegue um objeto. 
Não dê muito tempo para que ela apalpe e faça uma escolha “consciente”. 
Enfileire todos os objetos, um ao lado do outro. Quem tirar algo da sacola/caixa que simbolize o que 
haverá no céu, anda dois passos para a frente. Quem tirar algo da sacola/caixa que simbolize o que não 
haverá no céu, anda um passo para trás. 
De maneira lúdica, as crianças perceberão que a herança que temos a receber do Senhor será maravi-
lhosa, portanto é necessário se preparar para viver naquele lugar tão especial!

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: O Universo em Detalhes: Isso Vai Explodir Sua Mente | Canal: Guilherme Viana

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Lucas ainda não havia entendido algumas coisas sobre ser salvo por Jesus, mediante Seu sacrifício. Um 
dia, disse para a sua mãe: 
– Mãe, eu mereço ir para o céu. Eu sou bonzinho, não faço nada de errado...
– Aí que você se engana Lucas! Nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos, não merecemos ir 
para lá. Nós vamos porque Jesus é bom, e Ele nos dá esta oportunidade. Por causa do Seu sacrifício na 
cruz poderemos morar na Cidade Santa.
– Fico pensando como será o céu... um lugar todo branco, com anjos tocando harpas todos os dias... 
parece meio sem graça... – disse Lucas.
– Filho, não sabemos exatamente o que tem lá, mas será maravilhoso... não dá para descrever! Se aqui 
temos tantas cores e sabores, no céu teremos muito mais e tudo será perfeito. O céu não será todo 
branco, pelo contrário, será colorido e glorioso! Uma profetisa chamada Ellen White teve uma visão e 
disse que lá é tão lindo que se pudéssemos ver, não desejaríamos mais viver neste mundo. Lá será o 
nosso lar. Teremos uma mesa enorme de prata e conseguiremos ver de uma ponta a outra. Lá haverá 
frutos maravilhosos. Imagine o sabor da uva, das romãs, das castanhas!
– E as pessoas mamãe? Como serão? Todo mundo envelhece e morre. E lá no céu? 
– Lá, elas serão perfeitas. E ouça, que legal: todos ressuscitarão com a mesma altura que tinham aqui na 
Terra. Adão será o mais alto de todos. Todos os salvos serão renovados e crescerão até a altura de Adão. 
Nada de velhice, nada de morte, nada de feiura!
– E eu vou lhe reconhecer no Céu, mamãe? 
– Claro! Lá não teremos nenhuma marca do pecado, como a velhice ou cicatrizes, mas nossa identidade 
será mantida. Você saberá quem eu sou e eu saberei quem você é. Isso vale para todas as pessoas que 
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serão salvas. Os anjos do Senhor entregarão para as mamães os filhos que foram salvos. 
– Fico imaginando como os anjos trabalharam aqui na Terra para cuidar de nós! Protegeram em tantos 
momentos. Será que eles irão nos contar situações de perigo que vivemos e nem nos percebemos, pois 
nossos anjos foram super rápidos em nos proteger? - perguntou Lucas.
– Com certeza ficaremos sabendo. Muitas surpresas estão nos aguardando! Por exemplo, você que gosta 
tanto de música, lá teremos músicas jamais ouvidas! Qual é sua música favorita? Imagine que no Céu, as 
músicas que lá tocaremos e cantaremos em adoração ao Senhor serão ainda mais lindas e emocionantes! 
Conheceremos os anjos, viveremos felizes o tempo todo! E as coisas que não entendemos aqui, apren-
deremos tudo por toda a eternidade! Nosso cérebro será usado em sua total capacidade! Seremos super 
gênios! 
– O céu será incrível mesmo! – disse Lucas admirado.
– Seremos muito felizes! Quanto mais aprendermos sobre Deus, mais O amaremos. Entenderemos 
como foi impressionante tudo que Ele fez por nós e cada dia mais, nosso coração se encherá de alegria 
e devoção. O grande conflito entre Deus e Satanás terá terminado, pecadores e pecado já não existirão. 
Tudo estará puro e perfeito porque assim é Deus. E agora, como você imagina que será o céu? Um lugar 
sem graça? – pergunta a mamãe.
– De jeito nenhum! Que presente maravilhoso! Fico emocionado só em pensar nisso. 
Passaremos mil anos nos céus com Jesus e depois desse tempo, a Terra será renovada, o mal acabará, 
Satanás será destruído. 
Uma Terra novinha em folha: sem pecado! Essa é a nossa herança – o que receberemos de Deus, nosso 
Pai. Eu quero receber e você?   

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Agora é sua vez de responder: Como você imagina que será o céu?
Se uma pessoa tem o costume de tratar mal os outros e não se arrepende, ela conseguirá viver num lugar 
perfeito? 
Quem você gostaria que fosse para o céu com você? Já falou de Jesus para essa pessoa?
Qual será a primeira coisa que você gostaria de fazer quando chegar no lugar que Deus preparou para 
morarmos?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por 
aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus.” 
Eventos Finais, p. 248

Nós imaginamos, sonhamos e até mesmo desenhamos como achamos que é o Céu. Mas, o que a Bíblia 
diz sobre o que Deus está preparando para nós? Conseguimos imaginar tudo o que o Senhor está prepa-
rando para nós? Leia I Coríntios 2:9: “Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não 
ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.”

FAZENDO A DIFERENÇA 
Só recebe herança quem é filho. E, nós, somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. 
Por isso, herdaremos as mansões celestiais, um lugar fantástico, cheio de beleza e amor. Viveremos para 
sempre e nunca mais choraremos de tristeza, nunca mais perderemos pessoas que amamos, a alegria 
estará em todos os lugares. Eu não quero perder isso! E você? Jesus nos convida diariamente a espe-
rarmos por esse momento. Nosso Pai de amor preparou para nós inúmeras surpresas. Vamos para lá? 
Conte para Jesus a sua decisão. 

“Querido Jesus, obrigado por ter preparado o céu para eu morar. Eu quero estar lá com o Senhor. Em Teu 
nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio: ore com fé pedindo ao Espírito Santo que o ajude todos os dias a se pre-
parar para morar nesse lugar maravilhoso. Mas, será muito triste ir sozinho ao Céu. Você e seu amigo 
estão animando um ao outro todos os dias? Não desista! Viver com Jesus é bom demais. 



PEQUENOS GRUPOS MENORES "O RESGATE - DO INÍCIO AO FIM" 75

OBJETIVOS 

• Saber que para ir ao Céu precisamos aceitar o sacrifício de Jesus por nós.
• Fazer a nossa parte para estarmos junto com nossos queridos no Céu.

PARA INÍCIO DE CONVERSA 

MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: sapatos diferenciados (sapatos masculinos, femininos, sapatos de 
salto alto, sandálias, tênis, sapatos sujos e velhos, sapatos infantis).

Nosso tema de hoje tratará de quem estará no Céu com Jesus, com destaque sobre a importância de apren-
derem que tipos de pessoas entrarão no Céu, enfatizando que Jesus quer que todos estejam com Ele no Céu.
Comece a atividade mostrando um par de sapatos de cada vez, interagindo com eles com perguntas 
como: O que vocês acharam deste sapato? Quem pode usá-lo? Ele é bonito ou feio? Por que será que ele 
está sujo? Quem conseguiria usar este sapato velho/rasgado? Você se sentiria bem em sair de casa com 
este tênis (mostrar um tênis sujo de lama).
Explicar que todos nós somos diferentes, mas Jesus nos aceita como somos e quer nos levar para o Céu, 
independente de como as pessoas nos veem. 
(Pegar o tênis sujo de lama e começar a limpá-lo.) Explicar que Jesus nos aceita como somos (tênis sujo) 
mas não nos deixa assim como estamos (ir limpando o tênis com o pano). Ele nos limpa e nos transforma 
porque quer nos levar para o Céu.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 

Título: Como Vai Ser o Céu? | Canal: Victor Bejota

A VERDADEIRA HISTÓRIA

Você já se perguntou: quem estará lá no Céu? Você já conheceu uma pessoa e pensou assim sobre ela: 
“Não posso acreditar que esta pessoa vá para o Céu, ela faz tantas coisas erradas, ela é tão má...”.
Ou já aconteceu uma situação com você parecida com esta: você está na escola, comendo seu lanche na 
hora do intervalo e um colega de sua classe se aproxima e simplesmente toma o seu lanche e ainda sai rindo 
da sua cara. Como você se sente? E se você precisasse responder a esta pergunta: você acha que ele estará 
no Céu? Parece difícil entender que pessoas que nos maltratam ou nos chateiam estejam um dia no Céu.
Jesus, nosso Resgatador, veio para morrer e salvar a TODOS, inclusive os que, hoje, são maus. Jesus não 
nos julga pela nossa aparência. Ele não se importa em usar ‘sapatos sujos ou rasgados’. Ele aceita todos e 
os transforma para serem dignos de entrarem no Seu Reino. Mas, afinal, quem estará lá? 
Vamos ver quem são os candidatos a morarem eternamente no Céu com Jesus? (Sugerimos que as 
crianças sejam chamadas à frente com cartazes com os nomes escritos, ou até mesmo, vista algumas 
crianças exemplificando os personagens citados).
*Os que sofreram por Jesus: isso mesmo, os que sofreram por amor ao nosso Resgatador, não negando 
a Cristo mesmo sendo ameaçados de morte, estarão com Jesus no Céu. Exemplo: Paulo, João Batista e 
muitos outros cristãos que, em muitos países, hoje, são mortos por amarem a Jesus.
* Os apóstolos de Cristo e os mártires: entre os salvos estarão os apóstolos de Cristo e com eles também 
um vasto exército de mártires, que morreram por amor a Cristo. Exemplo: Pedro, João, Estevão...
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* As crianças: lá estarão também as crianças. Elas usarão coroas de ouro e tocarão instrumentos, inclu-
sive harpa. Serão alegres para sempre, terão asas e, se assim quiserem, as usarão para voar até as mais 
altas montanhas.
* Os patriarcas e outros homens santos: os patriarcas de quem fala a Palavra de Deus, como Jacó, Abraão, 
Isaque, Daniel e outros também estarão conosco lá no Céu.
* Todos os que ouvem a voz de Cristo, seguem o Seu exemplo e fazem Sua vontade: todos nós, que 
ouvimos constantemente a voz de Deus, e escolhemos obedecer-Lhe, entregando-nos a Ele cada dia, 
poderemos estar no Céu. 
Jesus veio como Resgatador de todas as pessoas, quer sejam boas ou más, quer sejam sapatos lindos ou 
velhos. Todos nós somos candidatos ao Céu, porque fomos resgatados por meio do Seu sacrifício por nós. 
Jesus nos convida a andarmos com Ele e vivermos cada dia nos preparando para morar com Ele para sempre!

FALANDO NISSO

Responda às seguintes perguntas:

João é uma criança boa, obedece aos pais, mas não gosta das coisas da igreja. Esse negócio de ler a Bíblia, 
estudar a lição da Escola Sabatina, ir aos cultos. Ele será feliz morando no céu com Jesus sem gostar 
dessas coisas? Por quê? (Não, pois quem aceitou Jesus como seu Salvador, tem prazer em estudar a e 
falar sobre Ele. O João demonstra tendo esse comportamento que não ama a Jesus de verdade, então não 
poderá ser feliz no céu ao lado de alguém que não ama)

Fernanda é a única adventista na sala de aula e, marcaram a festinha da despedida da turma na casa da 
Laura, na sexta à noite. Ela decide ir, só porque não quer que os colegas fiquem zombando dela porque 
guarda o sábado. O que você acha de sua atitude? Ela está pronta para morar com Jesus? (Ainda não pois 
ficou com vergonha de obedecer a lei de Deus faltando na festinha da classe. Demonstrou que está mais pre-
ocupada em agradar seus colegas do que em mostrar que ama a Jesus e por isso vai fazer a Sua vontade).

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Logo Cristo virá para levar o Seu povo para as mansões que Ele lhes está preparando. Mas nada que con-
tamine poderá entrar nessas mansões. O Céu é puro e santo, e os que entrarem pelos portões da Cidade 
de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior.” Visões do Céu, p. 97.

Filipenses 4:8 nos dá dicas de como devem ser nossos pensamentos e nossas atitudes enquanto espe-
ramos o Céu. Lá diz assim: “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o 
que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de 
excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.”

FAZENDO A DIFERENÇA

Arrume uma mesa bem bonita como se fosse a mesa do Céu. Vista uma criança de anjo, ou você mesmo, 
professor, pode fazer esse papel. Vista uma criança para representar alguém que vai entrar no céu.
Antes, porém, pergunte: quem vocês acham que não vai entrar no céu? Ouça as respostas e pergunte 
por quê? Memorize dois nomes dos personagens citados – aqueles que a maioria conhece e concordou 
que não serão salvos.
Encenar uma criança chegando ao Céu, querendo assentar em uma das cadeiras colocadas à mesa. O 
anjo deve dizer: Criança, essa cadeira já está reservada.
Para quem? pergunta a criança.
Para........ responde o anjo. Coloque o nome de um dos personagens mencionados anteriormente que 
eles acharam que não vai ao céu por ter sido mau.
O quê? A criança pergunta indignada. Mas esse homem fez ...... (descrever as coisas ruins que esse perso-
nagem fez). Como assim, anjo?
Se ele vau aceitar a Jesus como seu Salvador eu não sei, mas o seu lugar está reservado aqui, porque 
Jesus morreu por todos.
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A criança, então, procura outro lugar e o diálogo prossegue. O próximo lugar está reservado para a outra 
pessoa cujo nome as crianças citaram. Novamente a criança pergunta meio irritada, relatando tudo de 
ruim que o personagem fez e o anjo responde outra vez:
Este lugar, também, está reservado porque Jesus morreu por ..........Se ele vai aceitar, ou não, eu não sei. 
O fato é que Jesus já fez a Sua parte. Só falta a pessoa aceirá-Lo.... Mas o lugar está reservado.
Na próxima semana estaremos pensando mais nas coisas que nos fazem ficar perto de Jesus, para que 
assim, possamos cuidar mais com nossas atitudes, pensamentos, emoções, enfim, nos preparar a cada 
momento para o Céu. Afinal, nosso lugar já está reservado. Isso também inclui contar essas boas notícias 
aos nossos amigos. Qual é seu personagem bíblico favorito? Que tal compartilhar com aquele seu amigo 
especial e, durante esta semana, contar sobre as pessoas legais que você quer encontrar lá no Céu.
Vamos pedir a Jesus que nos ajude, por meio do Espírito Santo, a querer também ser candidato ao Céu? 

“Senhor Deus, Te agradecemos porque somos escolhidos para estar no Céu contigo. Por isso, queremos 
nos preparar para estar lá. Ajuda-nos pelo Teu poder a nos prepararmos a cada dia e contarmos aos 
nossos queridos sobre o lindo Céu que o Senhor está preparando para nós. Ajuda-nos a cada dia. Em 
nome de Jesus, amém!”
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OBJETIVOS 
• Sentir confiança ao saber que assim como eles, nós, também, estaremos no Céu, um dia.
• Preparar-se para esta gostosa viagem de férias com Jesus.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
MATERIAL NECESSÁRIO: tênis/sapato sujo da semana anterior e três pares de sapato/tênis branco.

Para dar início ao tema de hoje, relembre a dinâmica da semana passada mostrando os diversos tipos 
de sapato (para demonstrar que todos somos diferentes), inclusive o tênis/sapato sujo (para demonstrar 
que Jesus nos limpa e nos purifica para estarmos no Céu). Relembre o conceito e para dar a introdução ao 
tema de hoje, leve três pares de sapato branco (para representar Moisés, Enoque e Elias).
Depois de relembrar a atividade da semana passada, comece a mostrar os sapatos brancos, pergun-
tando qual a diferença entre esses três pares para os outros que você acabou de mostrar. Explique que 
eles representam as pessoas que viveram aqui na Terra, mas que hoje já estão no Céu (não fale o nome 
deles ainda). Prepare um cenário onde tenha uma parte baixa (Terra) e outra parte alta (Céu) e peça que 
eles coloquem os sapatos nos devidos lugares, reforçando que estes personagens já estão no Céu e nós 
estamos aqui na Terra, mas que logo subiremos para lá também. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Na semana passada vimos que Jesus não quer Se separar de nós, por isso deixou claro que virá nos buscar. 
E mais ainda, Ele nos mostrou como devemos ser para estarmos com Ele!
A Bíblia nos fala que alguns homens fiéis já estão lá no Céu. Quem são? Eles foram obedientes a Deus e 
viviam sempre pertinho de Jesus, mesmo aqui na Terra. Vocês sabem o nome deles? (Dê tempo para que 
eles falem, se souberem).
Vamos conhecer um pouco sobre estes personagens da Bíblia e o que a Palavra de Deus diz sobre eles?

Enoque
(Abra a Bíblia e leia Gênesis 5:24: “Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para Si.”) 
Quem foi este homem?
Enoque foi um homem que viveu antes de Noé. Ele chegou a conhecer Adão e conversava com ele. Ele 
vivia no meio de pessoas más, rebeldes e que tinham abandonado a Deus, mas ele continuava tendo a 
Jesus como seu melhor amigo. A Bíblia nos conta que ele viveu com Deus durante 300 anos de sua vida. 
Como ele conseguiu isso? Enoque conversava com Deus desde quando acordava até quando ia dormir. 
Sua mente sempre estava ligada em Deus, ele O convidava para estar junto com ele em tudo o que fazia. 
Deus era o seu melhor amigo, eles faziam tudo juntos, era pra Jesus que ele pedia conselhos. Eles eram 
tão, mas tão unidos que, um dia, Deus disse que ele iria levá-lo para morar no Céu com Ele. Então, Enoque 
foi levado para o Céu, numa linda carruagem de fogo!

Elias
(Abrir a Bíblia em II Reis 2:11: “Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de 
fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao Céu num redemoinho.”) 
Quem foi este homem? 
Elias representa aquelas pessoas que estarão vivas no dia em que Jesus voltar. 
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Elias cumpriu um importante trabalho aqui na Terra. Ele mostrou para o rei Acabe que ele e o povo de 
Israel estavam errados e pecando contra Deus. E como esquecer a história de coragem de Elias, ao ir 
sozinho enfrentar os profetas de Baal no monte Carmelo?

Moisés
(Abrir a Bíblia em Marcos 9:4: “Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus.”)
Quem estava ao lado de Elias no texto bíblico que lemos? 
Esta passagem da Bíblia fala a respeito de um encontro de Moisés e Elias com Jesus, quando Ele estava 
sofrendo um pouco antes da Sua morte.
Moisés representa aquelas pessoas que morreram antes de Jesus voltar, mas irão ressuscitar no momento 
em que Jesus mandar. Moisés morreu no alto do Monte Nebo mas Deus o ressuscitou e o levou para o 
Céu. Ele foi um homem que era muito amigo de Deus e viveu para servir ao Senhor. 
Além destes três homens (Elias, Enoque e Moisés) existe um grupo especial de pessoas fiéis que ressus-
citaram junto com Jesus ao terceiro dia. Eram pessoas que tinham sido tão fiéis a Jesus que deram sua 
própria vida por amor a Ele.

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Estas pessoas já estão no Céu e o mais importante é que eles estão desfrutando a cada momento da com-
panhia de Deus, de Jesus, dos anjos e, diariamente, louvam o Seu nome. 
Qual é a chance de vivermos no Céu? Quem pode nos dar a vida eterna? Em I João 5:12 está escrito: 
“Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.” 
Quando a gente aceita a morte de Jesus é que podemos ter certeza da salvação. 

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado; pois Ele possui vida em Si 
mesmo.” Visões do Céu, p. 106.

Nesta lição nós conhecemos a história de três exemplos de pessoas que foram tão amigas de Jesus que 
Ele quis que elas fossem antes morar com Ele no Céu. 

Você sabe como acontecerá o momento de sermos transformados? Descubra na Bíblia em I Tessaloni-
censes 4:16-17. “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim esta-
remos sempre com o Senhor.”

Você quer encontrar-se com Jesus quando Ele vier nos buscar? Poderemos estar descansando e sermos 
chamados pelo nosso nome pela voz do nosso anjo ou poderemos estar vivos, vendo a linda cena de 
Jesus aparecendo nas nuvens com grande poder e glória. Eu quero estar lá e você? 

FAZENDO A DIFERENÇA
Neste encontro, aprendemos sobre a vida de pessoas que viveram aqui na Terra, foram fiéis e hoje já 
estão vivendo as delícias do Céu. O desejo de Jesus para nós, hoje e sempre, é que também estejamos no 
Céu com Ele. 
Vamos orar para que Deus nos ajude nessa caminhada com Ele até quando Jesus voltar para nos buscar?

“Pai querido, ajuda-me na caminhada rumo ao Céu, pois quero logo estar com o Senhor assim como 
Moisés, Elias e Enoque já estão. Quero estar também junto com meus familiares e amigos. Abençoa-me 
por Teu amor, em nome de Jesus querido. Amém!”

Você tem um desafio nesta semana: escolha um dos três personagens de quem ouvimos as histórias hoje, 
e conte para uma pessoa com quem você quer estar junto no Céu. Que tal orar com essa pessoa?
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OBJETIVOS 
• Saber que viveremos um período de muita felicidade com nosso Senhor e todos os salvos no Céu e o 

que nós faremos lá durante os mil anos.
• Preparar-se para esta gostosa viagem de férias com Jesus.

PRA INÍCIO DE CONVERSA:
MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: objetos que lembrem momentos gostosos, por exemplo: óculos de 
sol, protetor solar, bicicleta/carro de brinquedo, mala, passaporte, bola, guia de viagens. 

Quem se lembra dos três personagens que vimos na semana passada? Como foi a conversa com a pessoa 
escolhida? Vocês fizeram planos de conversar com que personagem? 

Coloque os objetos dentro de uma caixa ou sacola. Faça um suspense ao retirar cada objeto da sacola ou 
caixa ou deixe que algumas crianças o façam também. 
Deixe que elas participem nomeando lugares em que foram passear ou viajar e que usaram um desses 
objetos. Conversem sobre lugares bonitos para passear ou passar as férias. Se possível, leve imagens de 
lugares legais para essas atividades. Mas, valorize também, os passeios dentro da cidade, atividades sim-
ples, mas que são prazerosas.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: 40 - O Céu é um Lugar Mui Feliz - Tempo de Louvar - Hino das Crianças | Canal: Vídeos Adventistas

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Quando Jesus voltar, como vimos na semana passada, aquelas pessoas que foram amigas de Jesus 
durante sua vida, e morreram antes de Jesus voltar, serão ressuscitadas e as que estiverem vivas serão 
levadas pelos anjos para se encontrarem com o Senhor nas nuvens. 
E agora? O que acontecerá? Para onde iremos? Como será esse lugar chamado Céu? Quanto tempo fica-
remos lá?
Já vamos descobrir! 
A Bíblia não nos fala todos os detalhes, porque Deus tem deixado algumas surpresas para quando 
vivermos lá. Mas, o que encontramos na Bíblia já é maravilhoso para saber que queremos ir para lá de 
qualquer jeito! 
Quando Jesus voltar, nós subiremos ao Céu com Ele e aqui na Terra ficarão os que não amam a Jesus, 
aqueles que rejeitaram a salvação e não quiseram aceitar esse presente que foi o sacrifício de Jesus por 
nós. Os maus que estiverem vivos morrerão. Somente Satanás e seus anjos ficarão aqui na Terra des-
truída, escura e deserta.
A Terra inteira parecerá um deserto destruído. Só ficarão as ruínas das cidades destruídas pelos terre-
motos, as pedras gigantes que foram arrancadas da Terra ou do próprio mar que estarão jogadas por 
todos os lados, as montanhas destruídas.  Nada mais estará em seu devido lugar. Esse ambiente de horror 
será a casa de Satanás e seus anjos maus durante mil anos. Eles ficarão aqui indo de um lado paro o 
outro, sem ter ninguém para tentar fazê-los pecar! Por isso a Bíblia que ele ficará preso, porque não 
poderá fazer o seu trabalho: tentar as pessoas. Isso será um enorme castigo para Satanás.
E quanto a nós? Os que amamos a Deus e fomos para o Céu? O que estaremos fazendo lá? 
Jesus nos levará para uma viagem espetacular até o Céu. Passaremos por outros mundos, conheceremos 
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planetas, coisas e lugares que jamais sonhamos haver existido. Enfim, chegaremos ao Céu para desfrutar 
com Jesus as melhores e maiores férias que já vivemos. 
O que você gosta de fazer em suas férias? Quanto tempo você tem de férias da escola? Já pensou viver mil anos 
só em férias? (Deixe as crianças responderem). Jesus nos receberá com uma alegria enorme, pois Ele mesmo 
esteve por muito tempo preparando coisas maravilhosas para aqueles que aceitaram o Seu amor e sacrifício. 
Estaremos para sempre na presença de Deus e poderemos louvar o Seu nome todos os dias. Abraça-
remos Jesus e lhe agradeceremos por tão grande amor e sacrifício feito por nós na cruz. Poderemos con-
versar com Moisés, Elias, Enoque, Ester, Daniel e muitos outros heróis da Bíblia. Também estaremos junto 
com os nossos parentes, amigos e até com aqueles que estávamos com saudades por já terem, há tempo, 
se separado de nós pela morte.
Poderemos brincar livremente com todos os animais, até com aqueles que hoje não podemos nem 
chegar perto! 
Agora, vamos usar a imaginação. Ainda não saberemos como isso irá acontecer; mas sabemos que, em algum 
momento durante os mil anos que passaremos no Céu, veremos a vida de todas as pessoas. Saberemos 
porque algumas pessoas que nós tínhamos certeza de que encontraríamos lá no Céu não estão; e porque 
aquela pessoa que, ao nosso ver era pecadora e perdida, está no Céu, louvando a Deus conosco. Eu imagino 
que nossa vida poderá até aparecer numa tela gigantesca, como um grande filme. Se será assim, não sabemos. 
Com certeza serão férias maravilhosas, infinitamente melhores do que tudo o que já vivemos aqui na Terra. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Você gostaria de passar essas férias maravilhosas com Jesus no Céu durante mil anos? Será que você 
espera todos os dias por esse momento especial? 

Quando as aulas estão quase terminando e chegando as férias, nós ficamos ansiosos contando os dias, 
horas, minutos para que elas cheguem logo, não é verdade? E as férias no Céu? Como você tem espe-
rado? O que você tem feito para que essa espera diminua?

Já imaginou nunca mais ser tentado ou viver com o pecado? Como você acha que será?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Vozes de triunfo ecoam dos anjos e santos redimidos, pois não mais serão perturbados e tentados por 
Satanás, e também porque os habitantes dos outros mundos ficaram livres da sua presença e tentações.” 
Visões do Céu, p. 118.

Enquanto estamos aqui neste mundo, precisamos nos preparar para essa grande viagem e para nossas 
férias no Céu. Precisamos “arrumar nossa bagagem”, “comprar a passagem” e deixar tudo prontinho para 
irmos com Jesus. Como será isso?

A Bíblia nos dá várias dicas de como podemos nos preparar, uma delas está em Mateus 24:13. “Aquele, 
porém, que perseverar até o fim, será salvo.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus já “comprou nossa passagem” com Sua morte na cruz por nós, Ele também já está “preparando 
todo o roteiro” e as “bagagens” das nossas férias. Nós só precisamos querer estar lá e ajudar outros a 
conhecerem essa maravilhosa promessa também! Vamos orar? 

“Senhor Deus, estou muito animado para essas férias no Céu. Enquanto o Senhor estiver preparando 
todas as coisas aí, eu estarei aqui me preparando também para que quando o Senhor voltar para me 
buscar, eu esteja pronto. Em nome de Jesus, amém! 

Você tem um desafio na próxima semana: imagine suas férias no Céu. Você já decidiu na semana passada, 
com quem quer conversar lá, e nesta semana, irá decidir que ações serão necessárias para apressar a 
volta de Jesus. Quanto mais rápido as férias chegarem, mais rápido desfrutaremos dessa grande alegria!
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OBJETIVOS 
• Saber que o bem vencerá para sempre, e que o mal será exterminado da Terra para nunca mais voltar.
• Escolher estar do lado do “BEM” sempre!

PRA INÍCIO DE CONVERSA
A atividade de hoje será uma brincadeira que envolverá todas as crianças e precisará de um espaço 
aberto. O grupo deve ser dividido em 3 menores, da seguinte maneira:
Grupo 1: ficará dentro da roda.
Grupo 2: formará uma roda dando as mãos ao redor do grupo 1 protegendo-os do grupo 3.
Grupo 3: ficarão do lado de fora, tentando entrar na roda e alcançar o grupo 1.
Ao sinal do professor a brincadeira começa com as crianças do grupo 3 tentando ultrapassar a barreira 
feita pelo grupo 2, tentando entrar e pegar o grupo 1.
Repetir a brincadeira tantas vezes quantas houver interesse. Se possível, mudar a função de cada grupo 
para que todos tenham a vivência em cada situação.
Esta brincadeira ilustra o seguinte: grupo 1 (salvos dentro da cidade santa); grupo 2 (muros da cidade e 
proteção de Deus); grupo 3 (inimigos dos salvos tentando atacar a cidade santa).
Ao final, todos devem assentar-se e o professor deve explicar o que significou a brincadeira, dando uma 
introdução ao tema que será abordado hoje.

A VERDADEIRA HISTÓRIA
Depois das nossas férias de mil anos no Céu, nós e a cidade desceremos para viver para sempre aqui no 
Planeta Terra. A cidade linda que Jesus preparou tem os muros em formato quadrado. Ela também tem 
doze portas, três de cada lado e um anjo diante de cada porta. Ela é revestida de ouro e ainda tem o 
brilho da glória de Deus. 
Enquanto estivermos descendo com a Cidade Santa, todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de 
Jesus e não O amaram ou seja, todas as pessoas más de todas as épocas serão ressuscitadas. 
Antes de Jesus voltar para nos buscar, as pessoas que ressuscitaram, saíram dos cemitérios transfor-
madas, alegres, puras; mas agora, nessa segunda ressureição, as pessoas vão acordar da mesma forma 
como morreram, doentes, fracas e com seus pecados. 
Estas, juntamente com Satanás, tentarão entrar na Santa Cidade à força e se preparam para lutar uma 
última grande batalha. Satanás ainda quer ser o governante deste mundo e deseja dominar a cidade de 
Deus. Então, junto com seus anjos e os homens maus que não aceitaram a salvação, formam um grande 
exército e marcham contra a cidade, mas nessa hora, os portões são fechados. Dentro da cidade, todos os 
habitantes salvos e sem pecado estão louvando a Deus e agradecendo pela salvação em Jesus. 
Nesse momento, como numa grande tela de televisão, aparece o filme da vida de cada um, e cada 
pecador vê que não está dentro da cidade, porque rejeitou a Deus e o amor e sacrifício de Jesus. 
Finalmente, Satanás tenta novamente atacar a Cidade Santa, mas sem sucesso porque os maus se voltam 
contra ele, revoltados por terem sido tentados pelo maior enganador que esse Universo já conheceu. 
Acontece então a cena de guerra mais desastrosa deste Grande Conflito.
Os maus, aqueles que não aceitaram o amor de Deus, são mortos para sempre, assim como seu mestre 
Satanás, recebendo a consequência por suas maldades. Está para sempre terminada a maldade de Satanás. 
Durante milhares de anos ele tentou e causou sofrimento a muitas pessoas e também causou calamidades 
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em todos os lugares. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. 
Tudo o que pertencia ao mal está para sempre destruído para nunca mais voltar. A única marca do pecado 
que permanecerá eternamente serão os sinais dos pregos nas mãos e pés de nosso Salvador e Redentor. Esses 
sinais ficarão, para sempre, nos lembrando do grande sacrifício de Jesus feito para nos resgatar do pecado. 

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Como você se sente ao saber que nunca mais haverá pecado nesta Terra? 
Quem você acha que estará do lado de fora da cidade? Pense nas histórias da Bíblia.
Nunca mais haverá morte, choro, doenças, tristezas, nada de ruim! 
Como o mal será destruído para sempre?

Para ajudar nessas perguntas, temos dois textos para esclarecer:

“O fogo que consome os ímpios, purifica a Terra. Todo vestígio de maldição é removido.” Visões do Céu, 
p. 131.

“Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, 
tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de 
Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou.” O Grande Con-
flito, p. 673.

Estes textos nos esclarecem que o mal será removido do nosso mundo para nunca mais voltar, porque o 
originador do mal será destruído. 
A Bíblia afirma que o mal será para sempre destruído com a força e o poder de Deus, e Satanás nunca 
mais terá o domínio sobre o nosso mundo e nem sobre os outros mundos onde o pecado não entrou. 
Essa certeza nos faz sentir muita alegria e paz, não é mesmo?

Nós temos dois caminhos à nossa disposição, mas só podemos escolher um. Moisés deu um conselho 
para o povo de Israel que serve para nós, qual é? Leia em Deuteronômio 30:15: “Hoje te tenho proposto a 
vida e o bem, e a morte e o mal”.

FAZENDO A DIFERENÇA
Nesta lição, vemos mais um motivo e muito grande por sinal, para escolhermos o caminho do bem. Esta 
é uma escolha que precisamos fazer diariamente: se seguiremos a Jesus e o bem ou o inimigo e o mal. E 
esta é uma escolha eterna! Deus, por nos amar tanto, nos oferece sempre o bem e quer que todos este-
jamos do lado de dentro da Cidade Santa! 
Jesus está disposto a nos ajudar por meio do Seu Santo Espírito a escolhermos, diariamente, o lado que 
vencerá na batalha final. Vamos pedir agora que Ele nos ajude?

“Senhor Jesus, eu Te agradeço porque um dia todo o mal será retirado da Terra para nunca mais voltar. 
Eu quero escolher o caminho do bem hoje, e a cada dia da minha vida, para que eu esteja ao Teu lado, 
dentro da Cidade Santa. Ajuda-me! Em Teu nome, amém.”

Você tem um desafio nesta semana: juntamente com seu amigo de oração e caminhada com Jesus, des-
cubra um personagem da Bíblia que fez uma escolha errada e não estará do lado de dentro da Cidade 
Santa. Orem, juntos, até o próximo encontro para que vocês não sigam este mau exemplo. (Obs. A criança 
menor poderá ter a ajuda dos pais.) 
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OBJETIVO

• Decidir ser um verdadeiro amigo de Deus para continuar essa amizade para sempre na Nova Terra.

PRA INÍCIO DE CONVERSA

Na semana passada vimos como será o fim do mal! E que incrível será estar dentro da Cidade Santa! 
Quem quer começar compartilhando que personagem descobriu na Bíblia que estará do lado de fora da 
cidade? O que fazer para não ser como ele?

MATERIAL NECESSÁRIO: música tranquila, edredons, travesseiros, bichinhos de pelúcia.

A ideia para a atividade de hoje é um pouco diferente! Prepare, previamente, o ambiente de uma forma 
bem aconchegante para as crianças a fim de que promova o relaxamento. As sugestões são: colocar uma 
suave música instrumental ao fundo; estender edredons e cobertas ao chão com travesseiros para que 
elas se deitem e relaxem; se for possível, fazer uma tenda com cadeiras e lençóis imitando uma barraca. 
As crianças amarão este cenário. Promova um cenário de relaxamento, com música de fundo, bichinhos 
de pelúcia para que fiquem bem à vontade. Após estarem ao chão, contar que farão uma viagem para 
um lugar especial e muito lindo. Propor uma atividade de imaginação, narrando com detalhes retirados 
do livro Visões do Céu, capítulo 15, de como será o Céu. Faça uso de uma voz suave e carinhosa. Escolha 
alguns parágrafos deste capítulo e narre, parafraseando, se necessário, para que as crianças imaginem 
como será o Céu e o que viverão neste lindo lugar.
Após o momento de relaxamento e imaginação, interaja com elas fazendo as seguintes perguntas: Vocês 
gostaram de imaginar o Céu e tudo o que terá lá para nós? De qual parte vocês mais gostaram? Com qual 
animal vocês mais gostarão de brincar? O que farão com ele? Aguarde as respostas e converse sobre o Céu.

A VERDADEIRA HISTÓRIA

Depois do mal ter sido destruído definitivamente, nós viveremos para sempre na Cidade Santa, a Nova 
Jerusalém. Nós viveremos aqui na Terra, mas não esta que conhecemos, cheia de pecado, de desastres, 
de poluição, etc. Esta Terra será renovada e purificada, será perfeita como nunca vimos antes. Como será 
viver num lugar assim, tão perfeito? 
Os animais serão mansos. O leão dormirá ao lado do cordeiro e todos os animais brincarão um com o 
outro.
Nós, os salvos, usaremos coroas, e também saberemos tocar instrumentos. O que nos foi contado é que 
tocaremos harpas, mas, com certeza, este não será o único instrumento. Estaremos sempre louvando e 
adorando ao Senhor!
Nesta linda cidade, teremos de volta o Jardim do Éden, aquele que foi criado para Adão e Eva, porém 
totalmente restaurado e todos poderemos nos sentar e aproveitar a sombra da árvore da vida.
Lá teremos casas belíssimas, com aparência de prata, com colunas de pedras preciosas. Em cada casa tem 
uma prateleira de ouro e nela colocaremos nossa coroa, quando fizermos alguma atividade.
Ah! E os jardins! Os jardins possuem todo tipo de flores que você possa imaginar. Com as fragrâncias mais 
gostosas que poderemos sentir. Elas são belas, nunca murcharão. 
Sabemos que lá, haverá uma mesa de pura prata, com muitos quilômetros de distância, e nesta mesa 
haverá várias espécies de frutas, uvas, romãs, amêndoas, figos, etc. E juntos faremos refeições!
E o que não haverá lá? Não haverá nada de ruim! Tudo o que você possa imaginar de ruim, que já tenha 
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vivido de mal e ainda vai viver, não acontecerá mais. Lá não haverá separação, não sentiremos saudades 
dos nossos amigos e familiares, não precisaremos mais chorar por nenhum motivo.  Não haverá noite, 
pois não sentiremos cansaço nem vontade de descansar, e o melhor de tudo, é que não haverá doenças, 
nem dor, nem morte!
O que faremos lá? Muitas coisas... nós nos ocuparemos com as mesmas coisas que Adão e Eva faziam 
no Jardim do Éden. Viveremos a vida do campo, cultivaremos a terra. Construiremos casas, plantaremos 
novos alimentos. Visitaremos outros planetas, voaremos e também nadaremos sem precisar segurar a 
respiração, pois respiraremos embaixo d’água naturalmente. 
Sabe o que mais faremos? Guardaremos o sábado. A cada sábado, juntos adoraremos ao nosso Criador e 
nosso Deus. 
Enfim, tudo na Nova Terra será alegria, gratidão e louvor! Não será bom viver lá?

E VOCÊ, O QUE ACHA?

Você já ficou doente? Como ficou curado? É bom adoecer? Como você acha que será nunca mais ficar 
doente, nem ralar o joelho ao cair?
Imagine dona Maria, que não consegue mais caminhar direito e fica somente em casa. Quais são as coisas 
que ela poderá fazer na Nova Terra, já que estará “novinha em folha”? 
João é um adolescente. Só ele aceitou o sacrifício de Jesus. Ninguém de sua família está com ele. Você 
acha que ele vai se sentir sozinho na nova Cidade?

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Ele [Jesus] abriu os portais do Paraíso para todos quantos O recebem e nEle creem. A esses dá Ele o 
poder de se tornarem filhos e filhas de Deus.” Visões do Céu, p. 111. (Grifo acrescentado para melhor 
compreensão do texto).

Esse é o objetivo de Deus: Ele quer nos ver fazendo parte de uma grande família!

Jeremias é um menino de 9 anos, ele ouve o pastor pregar que Jesus vai voltar. O pai de Jeremias também 
ouve falar que Jesus irá voltar desde que era um menino. O avô de Jeremias, seu Joaquim também pre-
gava desde sua adolescência sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz se Jesus vai demorar ou não? Leia Hebreus 
10:37. “Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.”

Não é maravilhoso ter a certeza de que nosso Deus está preparando um lugar especial para morarmos 
eternamente com Ele?
Para isso precisamos aceitar a salvação, viver de acordo com a vontade dEle e nos prepararmos a cada dia 
para esse fantástico encontro.

FAZENDO A DIFERENÇA
Jesus promete nos ajudar nesta caminhada até lá! Vamos orar para que a cada dia Ele faça aumentar esse 
desejo dentro do nosso coração? 

Vamos orar: “Senhor Deus, eu não vejo a hora de estar contigo no Céu para viver para sempre juntinho de 
Ti. Ajuda-me nesta caminhada a cada dia! Eu Te amo muito! Em nome de Jesus. Amém.

Cante com as crianças a música: “Eu terei coroa quando for ao Céu”.
Título: Eu Terei Coroa - Cantando com as Crianças | Canal: SabadoMaranata

Até o próximo encontro você tem um grande desafio: conte o que você aprendeu sobre a Nova Terra para 
alguém que ainda não sabe de tudo isso. Aproveite a oportunidade para convidá-lo para estar conosco no 
próximo encontro.



PEQUENOS GRUPOS MENORES "O RESGATE - DO INÍCIO AO FIM" 86

OBJETIVOS
• Confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida e que Ele em breve voltará.

PRA INÍCIO DE CONVERSA
Em nosso último encontro conversamos sobre como viver aqui na Terra tendo o gostinho de como será 
viver no Céu! Quem gostaria de contar como foi o cumprimento do desafio da semana passada? Quem 
vocês convidaram?

MATERIAIS PARA O QUEBRA-GELO: objetos diversos – garrafas, latas, cadeiras e etc. 

Distribua vários obstáculos pela sala: garrafas, latas, cadeiras ou qualquer outro objeto. Entregue lenços 
ou vendas para as crianças participantes. Elas devem caminhar lentamente entre os obstáculos sem 
vendar os olhos para que gravem onde estão os objetos. Depois coloque vendas nos olhos dos partici-
pantes de forma que não consigam ver nada e peça que permaneçam parados. Com a ajuda de outra 
pessoa retire todos os obstáculos, sem fazer barulho. Diga que todos deverão ter muito cuidado ao andar 
pelo ambiente. Instrua-as que comecem a caminhada. Elas precisam tentar se desviar dos obstáculos sem 
saber que não há mais nenhum. Ao final, diga que devemos confiar em Deus, como fizemos ao estar com 
olhos vendados, porque Ele tirará tudo o que nos atrapalha durante o caminho. 

ASSISTA AO VÍDEO COM AS CRIANÇAS: 
Título: DEU ONDA (TURMINHA DA GRAÇA 2017) | Canal: Danny Farias

A VERDADEIRA HISTÓRIA 
Vivemos em um mundo cheio de maldade. Todas as vezes que ligamos a televisão assistimos cenas que 
não são legais: crianças passando fome, pessoas morrendo, tragédias nas ruas e muitas outras notícias 
tristes que vocês devem estar lembrando agora. Esse nunca foi o plano de Deus e, por isso, Ele mesmo 
deu a solução quando entregou seu Filho para morrer por nós. Jesus resolverá todos esses problemas e 
acabará com o pecado de uma vez por todas.  
Estudamos nas lições anteriores que há um grande conflito acontecendo, uma guerra entre o bem e o 
mal. Deus querendo nos salvar e Satanás tentando nos destruir. O tempo todo temos que fazer escolhas 
que nos colocarão ao lado do Salvador ou ao lado do destruidor. Ficar com Deus só nos trará felicidade 
e paz. Por isso, nosso lugar é ao lado dEle. Ao escolher Jesus, estaremos nos preparando para o breve 
encontro. Pode confiar!
A verdade é que quando Jesus voltar, as mudanças serão incríveis, haverá uma transformação total. Nem 
a música mais linda que você já ouviu será comparada àquelas que cantaremos no céu. Todos viverão as 
experiências que Adão e Eva tiveram antes do pecado. Muitas descobertas e infindáveis aventuras. Dons, 
talentos, habilidades, capacidade... tudo será recriado com perfeição. 
Viveremos como uma só família, unidos e felizes. Não haverá desprezo ou bullying, egoísmo nem inveja. 
Seremos iguais diante de Deus, nosso Pai. 
Ainda estamos vivendo neste mundo cheio de pecado, contudo, não podemos perder a Esperança. Nosso 
Salvador Jesus logo virá para nos buscar. Ele prometeu, lembre-se disso. O grande conflito que enfren-
tamos hoje acabará para sempre. Eu não sei se você já passou por alguma situação ruim, por exemplo, ter 
conhecido alguém que infelizmente morreu ou ter sofrido algum acidente, mas eu sei que essas situações 
estão com os dias contados, por isso, não perca a confiança, logo tudo passará. 
Hoje é o dia de buscarmos a Jesus e tomarmos as decisões certas, por isso, pense em tudo que você faz 
em casa ou na escola, nos passeios ou nas reuniões em família e analise se as ações são boas ou ruins. 
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Devemos nos preparar para o céu. Viver lá será apenas uma consequência das escolhas que fazemos 
hoje, por isso, prepare-se para a volta de Jesus. 
Isso significa ler a Bíblia, orar sempre, falar dEle para outras pessoas, viver em uma comunidade de amor, 
que é estar em um pequeno grupo e, assim, quanto mais perto do Senhor estivermos, mais nos parece-
remos com Ele.
Daqui a pouco iremos para casa e não estou falando da casa onde você mora agora, estou falando da 
nossa casa no céu, a Nova Jerusalém, lugar especial cheio de mansões preparadas por Jesus. Viveremos 
eternamente com Ele. Poderemos dizer com alegria: “O grande conflito terminou. Pecado e pecadores 
não existem mais. O Universo está purificado.” A criação, o imenso Universo, a natureza, os anjos e os 
homens entenderão, de uma vez por todas, que Deus é amor.  
Nunca mais crianças passarão fome, ninguém morrerá, não haverá tragédias na natureza, nem acidentes 
ou qualquer tipo de sofrimento. Tristeza? Nunca mais. Bullying? Nem pensar! O plano de Deus se cum-
prirá. Viveremos como Ele quer: felizes! Quer coisa melhor do que isso?  

E VOCÊ, O QUE ACHA?
Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceu com você? Você confiou em Deus?
O que aprendeu nessas situações? Na boa e na ruim?
Como você imagina que será sua vida quando for adulto? 
Que coisas você pediria a Deus em relação ao seu futuro? 
Agora é só confiar em Deus, Ele pode dizer ‘sim’, ‘não’ ou ‘espere um pouco’. Mas o certo é que Ele tudo 
resolverá. O céu é nosso lugar!

Para ajudar nessas perguntas, temos o seguinte texto para esclarecer:

“Aprendam a confiar em Deus. Aprendam a ir Àquele que é poderoso para salvar. ... Contem ao amoroso 
Salvador exatamente aquilo que necessitam. Ele não rejeitará as orações de vocês, antes enviará os Seus 
anjos para guardar e protegê-los dos anjos maus.” A Verdade Sobre os Anjos, p. 18. (Grifo acrescentado 
para facilitar a compreensão).

Por que podemos confiar em Jesus? Ele cumpre o que promete? Veja em Hebreus 10:35-37 “Por isso, 
não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perse-
verar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu; pois em breve, 
muito em breve “Aquele que vem virá, e não demorará.”

FAZENDO A DIFERENÇA
Confiar significa acreditar com sinceridade em alguém. As pessoas podem até nos decepcionar em algum 
momento, mas nosso Deus jamais fará isso. Ele prometeu que estará conosco até o fim dos tempos e 
pode confiar, essa é a mais pura verdade. Jesus se importa com todas as coisas que nos acontecem, 
desde as pequeninas até as maiores decisões e situações que tenhamos de enfrentar. Apenas confie nas 
promessas dEle. E pensando no futuro, se Ele disse que voltará é porque Ele voltará mesmo. E o que o 
Senhor deseja é que você e eu estejamos prontos para aquele grande dia. Confiar hoje significa herdar o 
céu amanhã. Vamos para o céu? Viver a alegria de estar com Deus todos os dias? Diga: Eu quero (Deixe 
as crianças repetirem), eu confio! (Deixe as crianças repetirem). Vamos contar para Jesus nossa decisão? 

“Querido Jesus, que alegria é saber que em Ti posso confiar! Quero pedir que o Senhor volte logo. Eu creio 
em Tuas promessas. Em Teu nome, amém!”
  

Você tem um grande desafio: hoje faça uma oração especial, dizendo a Deus que você confia em todas as 
promessas dEle. E assuma um compromisso de amor com Ele. Mas não faça isso sozinho! Reúna-se com 
aquele seu amigo de oração, que durante o ano vocês motivaram um do ao outro o estudo da Bíblia, mais 
oração, apresentar Jesus para alguém que ainda não O conhecia. Orem juntos e peçam para que vocês 
estejam juntos lá no Céu! 
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NOTAS




