Tema: Fim da viagem!
Texto Bíblico: Apocalipse 22
Versículo para memorizar: “Eis que venho em breve! Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse
livro.” Apocalipse 22.7
Princípio Bíblico: Caráter – Nosso alvo é de refletir sobre uma das características de Deus: a eternidade. Deus
não está limitado ao tempo presente, passado ou futuro, portanto Ele é Eterno.
Receba as crianças com alegria e ore. Explique que essa semana, estudaremos o princípio bíblico de
CARÁTER. Coloque o cartaz com o princípio em um lugar visível.
Quebra gelo:
Bem-vindos à nossa última parada da viagem aos tempos bíblicos do Novo Testamento. Nossa viagem termina
com o apóstolo João, preso na Ilha de Patmos.
Hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante, o final dessa era e o começo de uma nova jornada,
descritos no livro de Apocalipse.
Para isso, faremos uma exposição muito criativa. Cada um de nós receberá uma folha para desenhar como
imagina a vinda de Cristo e a transformação deste mundo em um novo céu e uma nova terra.
Para ajudar vocês a desenharem vou ler alguns versículos que nos dão uma ideia de como será o Céu:
Apocalipse capítulo 21, versículos: 2-4 / 11-14 /19 e 21 – 23.
Quando as crianças terminarem o desenho peça para que elas expliquem o que desenharam e deixe em um
local visível na sala.

Mensagem:
Chegamos ao último livro do Novo Testamento, escrito 95 d.C. (Mostrar a figura – apocalipse). Era um
momento muito difícil para os cristãos. A perseguição era intensa e o livro de Apocalipse oferecia aos cristãos
a resposta às dúvidas dos seguidores de Jesus. O livro está repleto de símbolos e textos difíceis de entender,
mas a mensagem central é maravilhosa: a vitória é de Jesus, e daqueles que estão unidos com Ele! Jesus era, é
e há de vir! A carta escrita por João ás sete igrejas primitivas na Ásia ofereciam ânimo e esperança aos antigos
cristãos.
Mesmo diante de circunstancias difíceis, acreditamos que Deus está no controle da história, porque confiamos
em Seu caráter. João declara que Deus era, Deus é, Deus sempre será. Nosso Deus não está limitado ao
presente, nem á nossa realidade imediata. Diante das dificuldades, confiamos que Jesus já derrotou Satanás
na cruz.
Podemos prosseguir servindo a Cristo para tornar o mundo um lugar melhor para todos, fazer com que mais
pessoas conheçam Seu amor, aguardando a Sua volta.
E se Jesus voltasse hoje? Como estaríamos? Se você soubesse que iria encontrar com Jesus daqui a 30 dias, o
que faria de diferente neste mês? O que mudaria em seu dia a dia? Com quem conversaria? O que diria?
Quando Jesus estava aqui na terra ele contou uma parábola que nos alerta como devemos nos portar até sua
volta, vamos abrir nossa bíblia em Mateus 25.1-13.
Precisamos estar preparados porque não sabemos o dia nem a hora, mas certamente Ele virá.
Aplicação:
Vamos estender o mapa-múndi e observar todos os países.
Somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo atualmente. Milhões de pessoas precisam conhecer o
amor de Cristo.
Momento de orar:
Vamos orar pelas crianças de todos os países e pelos cristãos espalhados pelas nações, para que cada um de
nós seja como braços, pernas, mente e coração de Cristo para servir ao próximo, para aliviar a dor das nações
e, principalmente para que conheçam a Jesus e O adorem. (ORAR)
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brinque com as crianças de “Mestre Mandou”, o passo a passo é: - Uma das crianças começa como
mestre. Ela diz “o mestre mandou…”, faz um ou mais movimento e os outros devem segui-la. - Os
outros repetirão somente se o mestre disser primeiro “o mestre mandou”. As ordens que não
começarem com essas palavras não devem ser obedecidas - Sai aquele, que não cumprir as ordens ou
cumpri-las sem a palavra de comando. - O próximo mestre é aquele que conseguir fazer todos os
movimentos e ficar até o final.
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