
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 07 de março de 2018.
Estudo das Últimas Coisas – parte 1

Apocalipse, Mateus 24
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: TERREMOTO
Devem ser múltiplos de três e sobrar um. Material: Espaço livre para que as pessoas possam se movimentar,
mas quanto menor o espaço mais trombadas. Como fazer: 1- Dividir em grupos de três pessoas, lembre-se
que deverá sobrar um. 2- Cada grupo terá 2 paredes e 1 morador. 3- As paredes deverão ficar de frente uma
para a outra e dar as mãos (como no túnel), o morador deverá ficar entre as duas paredes. 4- A pessoa que so-
brar deverá gritar uma das três opções abaixo: a) MORADOR!!! - Todos os moradores trocam de “paredes”,
devem sair de uma “casa” e ir para a outra. As paredes devem ficar no mesmo lugar e a pessoa do meio deve
tentar entrar em alguma “casa”, fazendo sobrar outra pessoa. b) PAREDE!!! - Dessa vez só as paredes trocam
de lugar, os moradores ficam parados. Obs.: As paredes devem trocar os pares. Assim como no anterior, a
pessoa do meio tenta tomar o lugar de alguém. c) TERREMOTO!!! - Todos trocam de lugar, quem era parede
pode virar morador e vice-versa. 5- Repetir até cansar. Observação: NUNCA dois moradores poderão ocupar
a mesma casa, assim como uma casa não pode ficar sem morador. Conclusão: 1- Como se sentiram os que fi-
caram sem casa? Confusas né. Foi divertido porque é apenas uma brincadeira, mas o que vocês acham que
sentirão aqueles que ficarem sem direção após a vinda de Jesus?

LOUVOR:  Livro Incomparável; Crê somente; A Porta é uma só.

FALANDO A VERDADE: (Usar gravuras da internet) Você já ouviu algumas pessoas falarem sobre o
fim do Mundo? Para muitos, essa seria a pior e mais aterrorizante notícia já ouvida. É difícil ter a ideia de que
o “fim do mundo” está próximo. Ninguém sabe quando o fim chegará! Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A
Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando estará perto. A Palavra de Deus tem um livro inteiro dedicado
aos acontecimentos dos últimos tempos – Apocalipse  e durante todo esse mês estudaremos sobre esse li-
vro. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, que usa um sentido figurado, ou seja, utiliza -se de figu -
ras para ilustrar uma verdade e contém as revelações das coisas que ainda acontecerão. Apocalipse é um livro
revelado pelo próprio Jesus a seu discípulo João quando estava preso na ilha de Patmos.  Foi o próprio Jesus
que disse a João que lhe mostraria “as coisas que em breve devem acontecer”, tudo está registrado neste livro.
Para melhor compreensão Jesus nos deixou registrado no evangelho de Mateus capítulo 24 uma breve ex-
plicação de como seria os finais dos tempos relatados no livro de Apocalipse. Ouça com atenção: Quando Je-
sus esteve na terra como homem, Ele anunciava tudo sobre Seu Pai, sobre o Seu Reino, o Seu propósito de
salvar a humanidade e sobre a Sua volta para buscar os salvos. E em uma dessas ocasiões Ele foi indagado:
Que acontecimentos marcariam sua volta e o fim do Mundo? Jesus, então, deixou algumas dicas para que pu-
déssemos ficar atentos: (Escrever esses acontecimentos em faixas e anexando na parede e explicando uma a
um) 1º Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo e enganarão a muitos; 2º Rumores de guerras,
nações contra nações; 3º Fome e terremotos em muitos lugares; 4º Aparecerão falsos profetas que desviarão a
muitos; 5º O pecado andará solto e o amor de muitos se esfriará; 6º Outro sinal importante será a volta de seu
povo Israel para a sua terra de origem (que há muito tempo foram espalhados por causa das perseguições e
guerras) e este ano, 2018, faz exatamente 70 anos que Israel foi novamente restruturado como país. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Esse é um assunto que causa muito medo para algumas pessoas,
pois fala de coisas assustadoras. Mas saiba que o Apocalipse também fala da nossa maior esperança que é o
nosso encontro com o Senhor Jesus. Talvez você esteja se perguntando o que acontecerá comigo?  A resposta
está no capítulo 2, verso 7, do livro do Apocalipse, que diz: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus.”  Cristo promete
que Ele dará o paraíso como presente ao vencedor. Você tem ouvido o chamado de Deus? Tem buscado ficar
na sua presença? Tem estudado a Sua Palavra? Tem obedecido seus preceitos.? Você que tem o Senhor Jesus
como Salvador deve a cada dia buscar seguir essas orientações assim estará dando ouvidos à voz de Deus e se-
rás um grande vencedor! Ao vencedor lhe aguarda algo maravilhoso! Olha o que diz a Bíblia: “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.” (I Co 2:9.). Essa é uma promessa para o vencedor. Mas para você se
tornar um vencedor o primeiro passo é receber o Senhor Jesus como Salvador, é crer que só Ele pode te salvar
do castigo pelas coisas erradas que faz, você precisa reconhecer que é pecador e que necessita do Filho de
Deus para ser salvo. Se você ainda não confessou Jesus como Salvador, você pode fazer isso hoje. Existe ape -
nas dois caminhos - o que leva a Deus e o que leva a condenação eterna. De que lado você quer estar?

Vanderlúzia C. de Souza Machado – Coordenadora Regional 09

https://www.bibliaon.com/apocalipse/
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Atividade:i Memorize o versículo e faça uma linda pintura. Use lantejoulas ou cola com
gliter. 

“Sê fel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” 
Apocalipse 2:i10b

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/2/10
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