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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Preparando-se para viajar
Material:  Mochila  com  vários  itens  adequados  para  uma  viagem. Como  fazer:  colocar  na  mochila  itens
adequados para uma viagem: roupa (de verão ou inverno, dependendo de sua região), agasalho, meias, escova de
dentes, pente, livro, etc. Incluir também alguns itens que não seriam normalmente levados em uma viagem, como:
martelo, ração pra cachorro, frasco de cola, etc. Comece dizendo: Vou fazer uma viagem e por isso arrumei minha
mochila. Preciso que alguns ajudantes venham pegar um item desta mochila para mostrar aos demais colegas (pedir
que os voluntários tirem da mochila um item de cada vez e perguntem aos demais alunos se aquilo é algo que
precisariam se fossem viajar. (Dar tempo para as respostas) - Será que eu preciso de todas as coisas que coloquei na
minha mochila de viagem? Por quê? -  Vocês sabem qual é a maior,  mais  longa e mais importante  viagem que
faremos? Sim, é a nossa viagem para o céu. Será que vamos precisar arrumar nossas malas ou mochilas para essa
viagem? Não!! Como nos preparamos para essa grande viagem? (Deixe que participem e ao final faça uma aplicação)

LOUVOR: Com meu martelo eu vou pregar; Ele voltará (Vaninha); Céu é um lindo lugar (Turma do Printy)

FALANDO  A  VERDADE:(Recursos  visuais:  5  cartazes  com  dizeres  –Arrebatamento,  Grande  Tribulação,
Milênio e Juízo Final, coloque uma ou mais gravuras que representem cada período). Durante este mês temos feito
uma  viagem no  futuro  e  aprendido  sobre  o  que  acontecerá  nos  últimos  tempos.  Aprendemos  que  a  qualquer
momento Jesus virá buscar sua igreja – as pessoas que creram e O receberam como Salvador de suas vidas, pois é
uma  promessa  que  foi  feita  e  aguardamos  seu  cumprimento  (Atos  1:11).  Esse  acontecimento  se  chama  o
Arrebatamento, e se dará de maneira súbita na qual não haverá mais tempo de arrependimento. Vimos que os
mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os vivos serão levados ao céu, todos terão seus corpos transformados em
corpo glorioso. Após a segunda vinda de Jesus, acontecerá o período chamado A Grande Tribulação, que durará 7
anos. Nos primeiros 3 anos e meio surgirá o do Anticristo e o Falso Profeta, como vimos no estudo anterior,  o
primeiro será um homem escolhido pelo próprio Satanás para governar o mundo, e o segundo será um líder religioso
(como um pastor, mas do mal) com poderes até para fazer milagres unindo todas as religiões, formando uma única
igreja mundial.  Nesse momento haverá uma falsa paz,  mas após esse tempo virão mais 3 anos e meio no qual
ocorrerá  um momento  de  muitos  sofrimentos  para  todos  que  aqui  estiverem.  A  conclusão  de  todos  os  juízos
apocalípticos se dará ao final da grande tribulação, na batalha do Armagedom. “[…] a besta, os reis da terra e os
seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra Jesus”, Ap 19.19, onde acontecerá, de fato, a segunda vinda de
Jesus, O qual lançará o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo. Hoje iremos aprender o que acontecerá após
a Grande Tribulação, estão curiosos? Depois do cumprimento desse período Jesus virá na sua forma física, pois no
arrebatamento ele veio até as nuvens, já nesse momento Jesus virá aqui na terra (Zc.14:4) e durante mil anos, o
milênio, Satanás será preso e haverá paz entre as nações, a natureza será redimida e tudo que o pecado estragou será
restaurado (Is.2:4; At.3:21; Rm.8:22).  Após esse tempo Satanás será solto e fará com que as nações se rebelem
contra Deus, mas fogo do céu consumirá a todos, e o diabo será lançado no seu lugar definitivo, que é o lago de fogo,
onde já estão a besta e o falso profeta, e todos serão atormentados, sofrerão para sempre (Ap.19:20). Após esse
tempo, acontecerá o Juízo Final, onde todos, grandes e pequenos serão julgados, todos aqueles que negaram ou
rejeitaram a  Jesus,  de  todos  os  tempos,  de  todas  as  eras,  ressuscitarão  e  serão  julgados.  Todos  os  pecadores
receberão a sentença, pois já estão condenados desde quando rejeitaram a Cristo como Salvador (Jo.3:18). Depois de
tudo isso, essa terra que conhecemos será destruída com fogo (2Pe.3:5-15) e Deus fará um novo céu e uma nova terra
e todos os redimidos reinarão eternamente com Deus (Ap.22:1-5). A partir desse momento, findará o tempo da
história humana e começará o tempo da eternidade com Deus, no qual todos que habitarão a terra reconhecerão
para sempre a majestade do Senhor Deus. (Professor se sua turma for composta de crianças pequenas, use termos
mais gerais, não é necessário explicar detalhadamente. Utilize recursos visuais e concretos se possível, eles fixarão
melhor)

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Sabe crianças, estudar tudo isso nos faz entender que muita coisa ainda
está por vir, e mesmo sendo pequenos podemos escolher seguir os caminhos do Senhor para estarmos juntos dEle
um dia. Veremos cumprido todas as profecias, as promessas de Deus, toda maldade, toda tristeza, todo pecado terá
fim, aleluia!  E todo pecador que não se arrependeu será julgado e condenado pelas suas obras.  Mas todos que
acreditaram em Jesus e tiveram uma vida reta e piedosa terão finalmente o descanso e a recompensa, que glória!
Vale a pena crianças, mesmos pequenos, termos Jesus em nossa vida e obedecermos aos seus mandamentos, vai
valer a pena, acredite! Por isso, você que é salvo, permaneça fiel ao Senhor Jesus custe o que custar, e você que ainda
não O recebeu como Salvador faça isso hoje, arrependa-se de seus pecados e entregue sua vida aos cuidados do
Mestre, e garanta sua eternidade com Ele. (Faça o apelo e ore com as crianças.)

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