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 RECURSO VISUAL
Figura de um homem rico (pode ser retirado de revistas ou jornais)
Caderno grande, capa dura, encapado com papel laminado dourado e com os dizeres “Livro da
Vida”

 ALVO
Compreender que todos (grandes e pequenos) receberão a recompensa pelas suas obras, quer
sejam boas ou más.

 RECEPÇÃO
Receba as crianças com atenção e alegria, tendo já com antecedência o ambiente preparado.

 ORAÇÃO

 DINÂMICA/ QUEBRA GELO: Jesus a chave certa

Material: Um molho de muitas chaves e um cadeado.

Desenvolvimento: O professor apresenta o cadeado e o molho de chaves e pede para cada
uma  das  crianças  tentarem  abrir  o  cadeado,  deve-se  observar  quem  escolhe  a  chave  mais
adequada para abrir o cadeado e aquele que pega qualquer uma e se frustra com cada escolha.

Aplicação:  Somente  uma  chave  pôde  abrir  o  cadeado,  assim  também  só Jesus  é  o  único
caminho,  não  adianta  escolhermos  outros  caminhos  para  chegar  ao  Pai,  devemos  escolher
Jesus, e Ele quem abre as portas do céu..

 LOUVOR
Deus é bom pra mim
O que você faz, o que você diz

 FALANDO A VERDADE
(Faça a leitura diretamente na Bíblia) Romanos 14:10 

 MEMORIZANDO O VERSÍCULO
“Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus” Romanos 14:10

 A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM
Introdução
Você já passou por uma situação em que teve que explicar porque fez algo que não devia ou
então já foi elogiado por uma atitude bonita que fez?

Qual destas duas opções foi a melhor: explicar algo errado que fez ou ser elogiado por uma boa
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atitude que fez. 
Creio que a última deve ser a melhor não acha

Desenvolvimento
A Bíblia, a Palavra de Deus, nos conta a história de um senhor muito rico (apresente a figura do
homem rico) que viajou e deixou seus bens aos cuidados de seus funcionários. Passado algum
tempo, este senhor voltou da viagem e chamou seus servos para prestar conta do que ele havia
lhes ordenado. Prestar contas, quer dizer que eles deveriam contar o que tinham feito com os
bens que lhes foram confiados. Os servos bons e fiéis haviam trabalhado e conseguiram bons
resultados, mas o servo mal não teve interesse, tão pouco importou-se em agradar a seu senhor
e acabou por não ter nada do que apresentar de bom. 

Essa história se parece com uma realidade que todas as pessoas hão de enfrentar também –
prestar contas diante de Deus de todas as suas atitudes no dia do juízo final.

Sabe crianças, depois que Jesus buscar o Seu povo (arrebatamento), muitas coisas acontecerão
nesta terra e no final  de tudo é que todas as pessoas,  ricos,  pobres,  crianças,  adolescentes,
jovens  e  adultos,  todos  passarão  pelo  julgamento.  (Pegue  o  caderno  e  use  como  visual
representando  O  Livro  da  Vida).  Aqueles  que  receberam  a  Jesus  em  suas  vidas  e  foram
obedientes  à  vontade de  Deus serão julgados para a  salvação eterna,  pois  tem seus nomes
escritos no Livro da Vida, e receberão recompensas pelas suas obras. Que maravilha! Mas a
recompensa será de acordo com o que fizeram para o Reino de Deus.

Agora, aqueles que não têm seus nomes escritos no Livro da Vida, ou seja, aqueles que não
entregaram suas vidas a Jesus ou que, mesmo se dizendo crentes, não foram fiéis a Deus, estes
serão julgados e condenados à morte eterna, ou seja, ficarão separados de Deus para sempre e
ainda irão para o lago de fogo.

Conclusão
É triste  pensar que muitas pessoas,  até mesmo crianças vão ser condenados,  mas ainda há
tempo de não passar por isso, pois Deus nos ama muito e quer que todos sejam salvos, e a
salvação vem por meio da fé  em Jesus,  Seu Filho.  Crer  em Jesus,  entregar  sua vida e  seu
coração a Ele, e viver em obediência à Sua Palavra nos faz vencedores nesta vida e também
receberemos a vida eterna com Jesus no céu. Onde todos serão felizes, não haverá tristeza, nem
morte, nem choro, nem doenças, nem pecado, enfim, um lugar de maravilhas. Vale a pena ser
fiel a Deus e confiar que receberemos a recompensa justa por tudo o que tivermos feito para o
Senhor..

 ATIVIDADE – O Objetivo da atividade é fixar o ensino.
Utilize folhas de papel sulfite (A4) e peça as crianças para desenharem (as que não souberem
escrever) ou para fazerem uma lista (aquelas que já sabem ler e escrever) de boas ações que elas
fazem para agradar a Deus.

 ORAÇÃO FINAL

 MOMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO

Sara Lílian de Queiroz


