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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material necessário: uma lâmpada que acenda (abajur, lanterna); um lenço; algumas
cadeiras;(colocar ainda outros objetos que desejar como obstáculos) um cartaz escrito: VIDA ETERNA.  Um aluno tem
seus olhos vendados com o lenço, outro aluno o gira. Nos primeiros instantes deixe que a criança tente chegar sozinha à
VIDA ERTENA tentando vencer os obstáculos. Agora chame outra criança e peça que ela dê as dicas de como a criança
vendada chegará à VIDA ETERNA (dar instruções tais como: mais para a esquerda, agora tem um obstáculo na frente,
vire à direita, cuidado, vai quebrar, não pise, etc).  Faça essa brincadeira algumas vezes e depois dê início à
mensagem. Vocês perceberam o que aconteceu? Foi fácil chegar até a Vida Eterna? Alguém conseguiria sozinho? Vocês
sabiam que no mundo existem muitas pessoas assim? Elas querem chegar a Deus, mas não sabem o caminho a seguir.
Alguém precisa ajudá-las. Somos nós quem daremos as “dicas” a essas pessoas de como chegar a VIDA ETERNA. De
que maneira poderemos fazer isso? (Discuta com o grupo) as mesmas com alguém ajudando os obstáculos existem, e
precisamos contorná-los para chegar a VIDA ETERNA.

LOUVOR: Eu na Bíblia creio; Alegria está no coração; Maior é Jesus (Tudo que Jesus conquistou na cruz).

FALANDO A VERDADE: (gravuras da crucificação) Ao longo desse mês de setembro estudaremos o tema Herdei-
ros da Promessa – Herdeiro é aquele que ganha o direito de receber algo que não era seu, deixado por uma pessoa
(geralmente alguém próximo, um parente) quando morre. Você já sonhou em ter, quem sabe, um tio-avô desconhecido
e milionário que, sem filhos ou netos, deixaria tudo para seu único herdeiro – você? Não seria uma péssima ideia, mas
devemos ter em mente que a nossa maior herança não são bens materiais (dinheiro, carros, casas, fazendas), nossa
maior herança é a promessa de herdarmos a vida eterna ao lado do nosso Deus  (nossa Salvação), num lugar
lindo chamado céu! Muitos desejam morar neste céu, mas nem todos querem seguir o Único caminho que os levam a
terem o direito de ganhar essa maravilhosa herança. Já fizemos estudos aqui no Ide que nos ensina que a única forma
de ganharmos a vida eterna ao lado de Deus é por meio de Cristo Jesus. 1 João 1:12 “Contudo, aos que o receberam, aos
que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.” Na Bíblia está registrada a história de dois
homens que tiveram oportunidade de conhecer Jesus, mas apenas um teve o direito de receber a herança conquistada
pelo Filho de Deus.  Esses dois homens tiveram um encontro com Jesus quando o Mestre estava sendo crucificado ino -
centemente. Aqueles dois homens também estavam sendo crucificados, pois eram malfeitores (criminosos, ladrões) e
mereciam o castigo das coisas erradas que haviam feito. Naquela época a crucificação era o meio que usavam para pe -
nalizar os criminosos. Jesus não era nenhum criminoso pelo contrário Jesus nunca fez nada de errado. Mas muitos de -
sejavam mata-ló, não criam ser o Prometido Filho de Deus, que sendo também Deus poderia ter se livrado da morte de
cruz, mas tinha que cumprir o plano do Pai para salvar a humanidade. Até à crucificação Jesus sofreu bastante. Logo
após ser preso os guardas riram dele, bateram muito nEle, tiraram suas roupas, colocaram sobre Ele uma capa verme -
lha e uma coroa cheia de espinhos; zombavam dizendo a Ele “Viva o rei dos judeus!” Como Jesus sofreu! Teve que car -
regar uma cruz até o local onde seria crucificado. Quando chegaram ao monte chamado Calvário, O pregaram na cruz
entre dois ladrões e muitos que estavam ali zombavam DEle. Mesmo com tudo o que as pessoas fizeram para Jesus, Ele
continuava amando aquelas pessoas e pediu para Deus perdoá-las. Um dos ladrões não quis acreditar em Jesus, dizia
coisas que ridicularizavam o Filho de Deus, mas o outro disse a seu companheiro: “Você não teme a Deus… o nosso so -
frimento é justo, porque estamos recebendo o castigo pelo que fizemos; mas Ele não fez nada de mal”. Aquele que acre-
ditou disse para Jesus: “Jesus, lembre-se de mim quando entrares no Teu Reino. E Jesus lhe respondeu: Hoje mesmo
estarás comigo no paraíso” (é a habitação dos justos após a morte terrena, cremos ser o céu). Antes de morrer, Jesus
disse a Deus, Seu Pai: “- Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito!” Depois de dizer isso, Ele morreu, juntamente com
os dois ladrões. Mas a história de Jesus não terminou aqui algo maravilhoso aconteceu, Jesus ressuscitou, muitos o vi-
ram aqui na terra, e logo depois foi para junto do Pai. E a Bíblia diz que um dia Ele voltará para buscar os seus.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: A morte de Jesus foi parte do plano de Deus para mudar o quadro da hu -
manidade. “Porque todos pecaram” e Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores do castigo eterno (o inferno – lu -
gar terrível de sofrimento  – ler Rm 6: 23). Nós como aqueles ladrões merecíamos ser castigados pelas coisas erradas
que fazemos (talvez não roubamos, mas fazemos coisas que desagrada e nos separa de Deus. Citar exemplos de peca-
dos) e o castigo para nossos pecados seria separação eterna de Deus – que triste! Mas Jesus Cristo morreu na cruz
(para cumprir as exigências da Lei de Deus), no lugar de pecadores, maus, cruéis, pecadores esses totalmente incapazes
de se salvarem – como eu e você – e através do seu sacrifício na cruz toda pessoa que Nele crê tem o direito de ser filho
de Deus e herdar a vida eterna no céu. Que herança maravilhosa! Não há nada mais precioso do que a nossa Salvação!
Um dos ladrões na cruz foi Salvo porque creu no Filho de Deus – um homem que a Bíblia nem diz o seu nome entrou
no céu ao lado de Jesus, o outro foi condenado. E você que ainda não confiou em Jesus quer ser Salvo ou condenado?
(Apelo) E para aqueles que já creram em Jesus não se afaste dessa Promessa de Vida Eterna ao lado de Deu, não se ape -
gue a coisas materiais deste mundo – busque as coisas do céu nossa verdadeira herança, esteja disposto a ser multipli -
cador dessa verdade – não deixe que seus amigos seus familiares se percam neste mundo de pecado (como aquele la -
drão que foi condenado à vida eterna sem Deus). Fale de Jesus! Deus conta com você nesta tarefa. Convide-os para vir
ao IDE para saberem mais sobre a Salvação em Cristo. Você fará isto? Quem entendeu esta mensagem trará convidados
à próxima reunião.
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ATIVIDADE: Pinte e monte o versículo que nos mostra o verdadeiro caminho para o céu.


