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“HERDEIROS DA PROMESSA” 
“Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa” (Ap 3.11).

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: ARRANCA-MEIAS. Providencie pares de meias para todos os partici-
pantes e peça que vistam as meias nas mãos. O objetivo de jogo é arrancar as meias dos outros e ser o último
do jogo com, pelo menos, uma das meias nas mãos. Repita a brincadeira se achar necessário.

LOUVOR: Com a armadura de meu Deus (APEC); O diabo inventou que o pecado é legal (Turma do Printy)

FALANDO A VERDADE: (Utilize figuras dos discípulos, de  Judas e de Jesus) Este mês estivemos apren-
dendo sobre os “Herdeiros da Promessa”. Você lembra o que isso quer dizer? São todos aqueles que receberam a
Jesus em sua vida como Salvador e que por isso passaram a ter direito de se tornarem herdeiros da promessa que
Deus nos fez. Já vimos que a nossa maior herança não são bens materiais (dinheiro, carros, casas, fazendas), nossa mai-
or herança é a promessa de herdarmos a vida eterna ao lado do nosso Deus (nossa Salvação), num lugar lindo
chamado céu! Aprendemos que o céu é o lar de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salva-
dor. Nenhum de nós vai ficar para sempre aqui na terra. Não sabemos se partiremos quando estivermos gran-
des ou quando ainda crianças. Mas queremos estar prontos, não importa a hora de nossa partida, não é ver-
dade? Estaremos prontos se recebermos o Senhor Jesus como nosso Salvador do pecado e tendo feito isto, de-
vemos ficar firmes em Jesus. Aprendemos também que Jesus quer nos dar uma vida abundante enquanto es-
tamos neste mundo, veja o que o Ele diz em João 10:10 - “O ladrão só vem para matar roubar e destruir, Eu vim
para que tenham vida e vida em abundância”; contudo, quando falamos em vida abundante pensamos logo em ca-
sas, carros, dinheiro (coisas que o ladrão pode roubar), mas pensamos errado. O Senhor Jesus até pode nos dá
tudo isso, mas a vida abundante que Ele promete aos que já creram em Seu nome é primeiramente a vida eterna ao
lado de Deus e até que esse dia chegue podemos usufruir de uma vida abundante na terra, que é a paz em tempo de
angústia, alegria em tempo de tristeza, comunhão com Deus e muitas outras bênçãos.  Hoje, encerraremos este
tema refletindo sobre o versículo de Ap. 3:11 (leia para as crianças na Bíblia). Sabe crianças, mesmo tendo re-
cebido a Jesus em nossas vidas precisamos entender que podemos correr o risco de perder nossa herança. E
isso acontece quando a pessoa abandona a Jesus, quando ela sai dos caminhos de Deus e passa a não acredi-
tar mais em Jesus. Na Bíblia, a Palavra de Deus, temos a história de um homem chamado Judas. Ele foi discí-
pulo escolhido por Jesus (Mt. 10:4). Andou com Jesus, viu os milagres que Ele fez, Seus ensinamentos, estava
sempre junto de Jesus. Que maravilha deve ter sido estar perto de Jesus e poder participar de tudo isso! Ju-
das até foi escolhido para ser o tesoureiro, era ele quem administrava o dinheiro que tinham, um cargo de
muita confiança. Mas Judas deixou seu coração ser dominado pelo mal (Lc.22:3) e acabou traindo a Jesus. Se
ele realmente acreditasse que Jesus é o Filho de Deus jamais teria traído Jesus, penso eu. Mas a dureza, a in-
credulidade de seu coração fez com que ele traísse a Jesus e O vendesse para  seus inimigos, que O mataram e
crucificaram. O final da vida de Judas foi muito triste (Mt.27:5), por ter abandonado os caminhos de Jesus
acabou perdendo a salvação e a vida eterna no céu.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Use gravuras de crianças orando e lendo a Bíblia, e de crian-
ças com más amizades ou fumando, etc) Sabe crianças, com essa história aprendemos que as pessoas (crianças,
adolescentes, jovens, adultos) precisam cuidar da sua Salvação, da sua coroa que está preparada para receber lá no
céu. Quando você estiver com dúvidas ou mesmo quiser deixar de acreditar em Jesus talvez porque na escola, ou
um professor, ou um coleguinha disse para você que tudo isso não é verdade, NÂO acredite e nem siga seus conse -
lhos. A Salvação é o bem mais precioso que temos e se você não quer perdê-la procure estar sempre tendo uma vida
de oração, leitura da Bíblia e jejum. E se você cometer algum pecado, arrependa-se (fique muito triste por isso) e
confesse, conte para Jesus e peça perdão. A Bíblia diz que “se confessarmos os nossos pecados Ele (Jesus) é fiel e
justo para nos perdoar”. Não deixe o inimigo ficar colocando pensamentos na sua mente para te afastar de Jesus.
Nunca tente esconder algo de errado que você fizer, mesmo que já tenha se arrependido, pois na Bíblia está escrito
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia”
(Pv.28.13). Jesus nos ama e sempre estará pronto a nos perdoar. Não se afaste dos caminhos de Jesus, mesmo
que outras coisas pareçam mais agradáveis, prazeres do mundo (jogos, bebedices, drogas, filmes, amizades
etc) nada disso vale a pena. Lembre-se que o diabo, nosso inimigo quer que perdemos nosso bem mais precio-
so, ele quer roubar nossa vida abundante e, principalmente, nossa vida eterna ao lado de Deus. Mesmo sendo
criança você pode escolher seguir a Jesus por toda a sua vida, faça essa escolha e jamais abandone ao Senhor
Jesus. Os que fazem isso perdem a Salvação e não terão direito da herança prometida. E se você ainda não fez
sua decisão em entregar-se ao Senhor Jesus, faça isso hoje, diga a Ele que você acredita nEle e quer tê-lo
como Salvador de sua vida e assim você terá direito a tudo o que Jesus conquistou na cruz, a Salvação e a vida
eterna, além de uma vida abundante aqui neste mundo, cheia de paz e alegria mesmo diante das dificuldades
que vierem. Seja fiel até o fim, Jesus vai voltar logo, cuide da sua coroa.

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede 
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