
 
 

                               O GRANDE DIA! 

     

 

 

OBJETIVO: Viver aqui, usufruir de tudo que Deus criou é muito bom, mas 

devemos almejar pela eternidade com Cristo. 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre a 

sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

 

LOUVOR: Te Ver. (R3) 

Jesus Voltará. (Preciosa semente) 

 

QUEBRA GELO: Vocês gostam quando amigos surpreendem vocês? Eu acho 

que gostam. Bem tenho uma surpresa para vocês aqui neste saco de papel. Mas 

não posso entregá-la a vocês agora porque ainda não é o momento certo; mas 

entregarei muito em breve. Enquanto isso vamos falar sobre a historia cata de 

hoje, é sobre a vinda de Jesus à Terra pela segunda vez. Lembram de que a 

primeira vez foi quando Ele nasceu como bebê e cresceu até tornar-se homem, 

e depois morreu por nós. A segunda vez quando Ele vier como Rei nas nuvens 

com milhares e milhares de anjos. Não será maravilhoso ver isso? Bem, agora é 

o momento da surpresa.  

(Tirar do saco de papel uma lembrancinha pode ser 1 pirulito). 

Alternativa: Combinar com um adulto para que espere do lado de fora da sala 

com a sacola de lembrancinhas enquanto o professor anuncia que terão uma 

surpresa, mas ele não sabe exatamente quando; então comenta a lição sobre a 

segunda vinda de Jesus. A pessoa deverá entrar de repente e surpreender as 

crianças com a lembrancinha. 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

(Apocalipse 6:17) 

 

        Vimos ao longo desse mês, muitas histórias, vimos encontros 

transformadores, e você já teve um encontro com Deus? 

Como foi a sua experiência? 

         O que mudou depois desse encontro? 

       Sabe, meus amores! Não há como ter um encontro com Deus e sair da 

mesma forma, lembra de Jacó?  

Pois Deus vem para nos limpar e nos colocar de volta no caminho, e fazendo o 

que é pra se feito. 

Poderíamos falar de muitos encontros aqui, a mulher que encontrou Jesus a 

beira do poço, o encontro de Jonas com Deus, na barriga do grande peixe, 

muito lindo ver que Deus está literalmente em todos os lugares, né? 

       Poderíamos falar também de Gideão, que clamava por alguém que ajudasse 

o seu povo não sabendo que seria ele mesmo usado pelo Senhor para libertar 

seu povo do sofrimento causado pelos Midianitas. 

        Isso sem falar de Moisés, ou até mesmo o menino Samuel que ouviu a 

Deus e procurou seguir tudo que Deus lhes ordenou durante a sua vida e teve 

uma trajetória incrível. 

Todos esses encontros foram lindos e transformadores. 

       Mas tem um encontro que eu aguardo com muita expectativa, por que tudo 

é novidade, eu tento até imaginar, mas ainda acredito que nem chegue perto do 

que penso. 

       Sabe qual? 

      O dia, o grande dia, em que Jesus virá buscar a sua igreja, vindo com poder 

e glória, e eu for arrebatada. 

E aí coleguinha! 

        Você aguarda esse grande dia, seu coraçãozinho arde por esse encontro? 

 

 

 

1- SÓ HÁ UM CAMINHO. 

 

        Algumas crianças por aí dizem que é só ser bonzinho que já tem uma 

vaguinha no céu garantida, você concorda com essa afirmação? 

Não né, a bíblia diz que são  apenas pelas boas obras que entraremos lá não, 

todo aquele que tem Jesus é bom, é uma das marcas do Cristão, a bondade, 

por que Jesus é bom, e se em tudo devemos ser parecidos com ele, então 

devemos ser bons também. 

      A bíblia tem um texto que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida e 

NINGUÉM pode chegar  ao pai a não ser por mim. (João 14). 

Então é só através de Jesus e pela fé que chegaremos no céu. 

K I Ds 



Então o primeiro passo é aceitar a Jesus, como seu Senhor e Salvador. 

Já fez isso? 

Se já fez, seu nome está escrito no livro da vida, que lindoooooo!!! 

 

         2-GUARDA O QUE TENS. 

 

E quando Deus diz guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o 

que você pensa sobre isso? 

Não está querendo dizer que temos que juntar tesouros na terra não heim, 

até porque aqui a traça, a ferrugem com o tempo estraga tudo (Mateus 6:19), 

perde o brilho e o valor, mas nos diz para ajuntarmos tesouros nos céus, e 

você sabe como pode fazer isso? 

Toda vez que somos bons que é um dos frutos do espírito, estamos investindo 

em nossa (poupança celestial). 

A bíblia nos dá exemplos de como devemos ser e agir aqui: Pacíficos, 

misericordiosos, é o lema do Cristão, amiguinho! 

 

         3- O CÉU. 

 

         Todas as crianças que tem Jesus no coração, devem aguardar atentas 

que ele vai voltar muito em breve, Jesus nos levará para morar com ele no 

céu. 

         A Bíblia descreve o céu como um lugar maravilhoso, que lá não há 

tristeza, nem escuridão, nem choro, nem doenças, nem morte e nem pecado. 

Voce consegue imaginar esse lugar? 

A bíblia descreve como um lugar tão lindo, que diz que as ruas são de ouro e o 

mar é de Cristal, eu quero morar lá, e você? 

E você vai sozinho pra lá? 

Não né? 

Lá é gigante, vamos levar muitos com a gente! 

 

CONCLUSÃO: 

    
 Ao que vencer dar-te ei a coroa da vida. 
Há uma corrida proposta pra gente, só chega à linha de chegada, quem não 
desiste heim! 
Já viu atleta que vai correr a maratona como ele se prepara come bem, dorme 
bem, estuda o percurso várias e várias vezes. 
E você está se nutrindo com a palavra de Deus? 
Fortalecendo seu espírito através das orações? 

Vamos lá amiguinhos, estamos desejosos e preparados para esse GRANDE dia! 
Maranata, ora vem Senhor Jesus! 

 
Por: Juliana Soares. 
 
 
 VAMOS ORAR?  

 

Pai, espero com alegria esse grande encontro, o dia que o Senhor virá nos 

buscar, me ajude a levar muitos, pois o céu é imenso e cabe muita gente. 

 

Em nome de Jesus, Amém! 

 

 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer à palavra de Deus sempre? 

 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de agradecer 

pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com um coração grato. 

Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus pra tudo e como é bom estar 

nessa dependência. Deus tudo pode! 

 
 

                  HORA DAS ATIVIDADES! 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 10h (EBD) e 19h Culto Kids (leve seus 

amiguinhos) 
 

 

                    HORA DO LANCHE! 

 
ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. E não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 



  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Como você imagina Deus? O nosso pai, Desenhe: 

 

 


