
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 14 de março de 2018.
Estudo das Últimas Coisas – parte 2

Apocalipse 19; 1ªCor.15:51,52; 1ª Ts. 4:16,17; Mateus 24; Atos 1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material: Água, água sanitária e iodo (Vende nas drogarias).
Desenvolvimento: Mostre o copo com água (meio copo) e fale que ali representa uma pessoa livre
do pecado, pura… - Misture o iodo com a água e diga: - Mas quando pecamos, o pecado nos afasta
de Deus, ficamos impuros e sem a salvação (a água ficará escura). -Pegue um pouco de água sani-
tária e derrame sobre o recipiente com iodo (que estará escuro) e depois de derramar o líquido vol-
tará a ficar transparente como água. Diga que quando conhecemos a Jesus somos transformados e
renovados por Deus. Jesus tira todo pecado e nos purifica, e somente sem pecado poderemos en-
trar no céu. 

LOUVOR: Céu como és lindo tão lindo (APEC), Céu é um lindo lugar (Turma do
Printy)

FALANDO A VERDADE: (Use gravuras de uma menina, o pai, menina e pai abraça-
dos) Certa vez o pai de uma menininha, chamada Clara, viajou para muito longe. Ele precisava fa-
zer um serviço muito importante e por isso iria demorar um certo tempo para voltar. Mas para que
Clara não ficasse triste, ele prometeu que quando menos ela esperasse estaria de volta. Clara ficou
com muita saudade de seu pai, pois o amava muito, e todos os dias esperava ansiosa por seu retor -
no. Ela perguntava à sua mãe se ele ia demorar muito. “Mamãe, será que papai vai demorar muito
a retornar, já se passaram muitos dias…” Sua mãe com muito amor a acalmava. “Claro minha filha,
papai voltará muito em breve.” Ela ficava olhando na janela de sua casa aguardando sua chegada e
às vezes lágrimas caíam pelo seu rostinho. Finalmente, num belo dia, o papai de Clara voltou. Ao
vê-lo ela ficou muito feliz, correu sem demora para abraça-lo e ficar em seu colo. Crianças, vocês
sabem que nós também estamos aguardando a volta de alguém muito especial? Faz muito tempo
que Ele está fora, mas temos certeza de que Ele há de voltar. Estamos à espera de Jesus! Após Ele
subir ao céu, anjos vieram até os discípulos e lhes disseram que Jesus voltaria novamente (At.
1:11). Em nosso encontro passado aprendemos que Jesus prometeu aos seus discípulos que iria
para o Pai, mas Ele prometeu que voltará para nos buscar para estarmos juntos para sempre.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  (Use gravuras de Jesus nas nuvens, pessoas
subindo ao céu) Assim como na história de Clara, precisamos estar ansiosos e preparados para
nos encontrar com Jesus. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos afirma que Ele voltará sem avisar, muito
rapidamente, e quando Jesus vier, Ele nos levará todos para o céu para estarmos com Ele. Por isso
estamos tão contentes em saber que Ele vem. Podemos ficar como a pequena Clara, ansiosamente
aguardando a volta do pai. Como será maravilhoso quando Jesus voltar! Seremos arrebatados (ex-
plique o que quer dizer arrebatado, tirados de uma vez, rapidamente), nosso corpo será transfor-
mado em um corpo imortal, celestial. A Bíblia ainda nos conta que as pessoas que já morreram e
receberam a Jesus como Salvador quando ainda eram vivas, serão os primeiros a subir ao céu. Eles
ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com Cristo
também (1ª Ts. 4:16,17). Ele nos levará para o lar que temos no céu. Esse dia será uma surpresa,
assim como foi para Clara, ela não sabia o dia que seu pai voltaria, mas estava esperando. Nós tam-
bém devemos estar esperando por Jesus todos os dias, sendo fiéis, orando, lendo a Bíblia, pois a
qualquer momento Ele virá nos buscar, e somente será salvo e irá para o céu aquele que O recebeu
como Salvador de sua vida. Os que ficarem aqui neste mundo, após a vinda de Jesus, sofrerão ter-
rivelmente, pois irão passar pela Grande Tribulação (Ap. 12:12). Sobre isto iremos falar em nosso
próximo encontro, se até lá o Senhor Jesus não tiver voltado. Sendo assim criança, se você ainda
não aceitou a Jesus como Salvador faça isso hoje e você terá seus pecados perdoados e poderá ir
morar no céu quando Jesus voltar (faça o apelo e ore com todos).
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