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TEMPOS DIFÍCEIS
O que a Bíblia me diz:
“Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções. Pois é preciso que essas coisas
aconteçam primeiro” (Lucas 21:11, NTLH).
Jesus disse para os discípulos – os amigos que sempre estavam com Ele – que antes de Sua vinda
à Terra aconteceriam algumas coisas ruins. Isso porque as pessoas iriam se afastar cada vez mais de
Deus e não desejariam viver como Ele ensinou. Viriam tempos realmente difíceis. Mas ninguém
devia ficar com medo. Assim como Deus enviou anjos para proteger Noé e sua família na época do
dilúvio, e para salvar Ló, o sobrinho de Abraão, da destruição da terrível cidade em que ele morava,
também contaremos com a proteção dos anjos quando estivermos passando por momentos difíceis.
O que você acha que podemos fazer agora para estar preparados quando as dificuldades chegarem? Pinte os desenhos que tenham as dicas certas:

O que desejo dizer a Jesus:

Quero estar pronto e bem pertinho de Ti quando os tempos difíceis chegarem. Ajuda-me a estudar diariamente a Bíblia e a confiar sempre em Ti.
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OS ESCOLHIDOS
O que a Bíblia me diz:
“Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a
Sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2:9, NTLH).
Deus escolheu um povo para ensinar a verdade às outras pessoas. Você sabe o que esse povo tem
de diferente? Eles obedecem aos mandamentos de Deus e amam a Jesus, reconhecendo que Ele é o
único que pode salvar as pessoas que vivem neste mundo cheio de coisas erradas.
As pessoas que fazem parte desse povo gostam de estar juntas em um lugar especial. Ligue os
pontos para saber onde elas costumam se encontrar:

O que desejo dizer a Jesus:

Senhor, obrigado por ter escolhido um povo que vai levar luz às pessoas que estão na escuridão
porque não Te conhecem. Quero fazer parte desse grupo especial!
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MANDAMENTO ESPECIAL
O que a Bíblia me diz:
“Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. [...] Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar
e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o
santificou” (Êxodo 20:8 e 11, NVI).
Você conhece os dez mandamentos? São ordens dadas por Deus para tornar melhor a vida do
ser humano. Todos eles são muito importantes, mas há um mandamento especial que vai revelar a
diferença entre aqueles que realmente obedecem à lei de Deus e os que preferem obedecer à lei que
os homens criaram. Esse mandamento é o 4º e fala sobre a importância de guardar o sábado como
dia escolhido por Deus para descanso. Ele também aponta para Deus como o Criador de tudo o que
existe. Relembre o que foi criado em cada dia da semana e depois enfeite o número 7, que representa
o sábado.

O que desejo dizer a Jesus:

Quero obedecer ao Senhor e guardar os Seus mandamentos. Ajuda-me a ser corajoso para defender o sábado como o dia certo para o descanso.
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O GRANDE ENGANO
O que a Bíblia me diz:
“E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz” (2 Coríntios 11:14, NTLH).
A Bíblia nos diz que a morte é como um sono. Quando está dormindo, você não sabe de nada que
acontece à sua volta, não é? As pessoas que morrem também não. No entanto, Satanás, o inimigo de
Deus, quer fazer as pessoas acreditarem que quando alguém morre continua vivendo como um espírito. Com essa mentira, ele vai tentar enganar muitas pessoas. Como ele fará isso? Tanto ele como
os anjos maus podem se disfarçar, ficar parecidos com quem morreu e aparecer dizendo coisas contrárias ao que está na Palavra de Deus.
Mas o maior engano que Satanás vai tentar usar para afastar as pessoas de Deus será aparecer
disfarçado como Jesus e dizer que a lei divina foi mudada. As pessoas que conhecem verdadeiramente a Jesus não serão enganadas, porque elas sabem que Ele não diria isso a respeito da lei criada
por Seu próprio Pai. Então, fique esperto! Leia o verso em voz alta e depois pinte o desenho.

“As

Tuas leis são o meu prazer; não
esqueço a Tua palavra” (Sl 119:16)

O que desejo dizer a Jesus:

Não quero ser enganado. Por isso, me ajuda a estudar sempre a Tua Palavra
e a conhecer a lei de Deus.
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O JOIO E O TRIGO
O que a Bíblia me diz:
“Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita” (Mateus 13:30, NTLH).
Jesus contou a história de um homem que plantou trigo. É do trigo que vem a farinha usada para
fazer o pão e muitos outros tipos de alimentos. Aconteceu que o inimigo desse homem veio à noite
e jogou no solo sementes de joio, que é uma erva daninha venenosa. Quando os empregados do homem souberam o que havia acontecido, pensaram que era melhor tentar arrancar o joio. Mas o sábio
fazendeiro disse que era melhor esperar que as duas plantas crescessem primeiro, porque no início
elas eram muito parecidas. Quando estivessem prontas para a colheita, seria mais fácil perceber a
diferença entre elas. Aí, sim, o joio poderia ser arrancado e queimado, enquanto o trigo seria usado
para alimentar as pessoas.
O trigo representa as pessoas que amam a Jesus e guardam a Sua lei. Elas permanecerão fiéis a
Deus não importa o que aconteça. O joio são as pessoas que apenas parecem amar a Jesus e que dizem guardar Sua lei. Elas não suportarão as provas quando os tempos difíceis chegarem, e vão acabar
abandonando os caminhos de Deus. O Senhor deseja que você seja como o trigo, e não como o joio!
Que tal ajudar o semeador a encontrar o saco com as sementes de trigo?

O que desejo dizer a Jesus:

Quero ser como o trigo e produzir bons frutos quando os tempos difíceis chegarem!
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CHUVA!
O que a Bíblia me diz:
“Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado”
(Joel 2:23, NTLH).
As chuvas são muito importantes para as plantações. É Deus quem manda as chuvas no tempo
certo para que as sementes germinem e se desenvolvam até se transformar nos grãos prontos para
a colheita.
A Bíblia nos diz que no tempo do fim Deus vai derramar o Espírito Santo em grande quantidade,
como as chuvas que ajudam os grãos a amadurecer, para que Seu povo leve a mensagem de salvação
a todas as pessoas. Até as crianças vão querer falar de Jesus para os outros.
Você quer receber a “chuva” poderosa do Espírito Santo em sua vida? Então, se prepare para isso
agora, lendo a Bíblia todos os dias, sendo obediente a Deus, guardando a Sua lei e fazendo o que Ele
lhe pede.
Complete a ilustração, desenhando gotas de chuva ou colando papeizinhos coloridos para representar as gotas caindo do céu.

O que desejo dizer a Jesus:

Ajuda-me, Senhor, a estar preparado para receber a bênção do Espírito Santo.
Quero falar de Ti para todas as pessoas.
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MARCADOS
O que a Bíblia me diz:
“Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na
criação” (Gênesis 2:3, NVI).

A Bíblia diz que quem guarda o sábado tem a aprovação de Deus, pois O reconhece como Criador
de todas as coisas e o Senhor de sua vida.
Algumas pessoas não acham importante guardar o sábado e pensam que podem adorar a Deus
em qualquer outro dia da semana. Esse pensamento se tornará tão comum no futuro que será obrigatório guardar o domingo. Será uma prova difícil para aqueles que preferem obedecer a Deus em
vez de seguir o que os homens dizem. Mas a recompensa virá para quem for fiel.
Decifre o enigma para saber como o sábado será chamado no tempo do fim:

O que desejo dizer a Jesus:

Quero continuar guardando o sábado e ser aprovado por Ti!
Ajuda-me a ter coragem para obedecer sempre às Tuas leis.
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TEMPO DA GRAÇA
O que a Bíblia me diz:
“Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a
Deus” (Apocalipse 22:11, NTLH).
Agora estamos vivendo um tempo tranquilo em que podemos estudar a Bíblia e obedecer aos
mandamentos de Deus sem que ninguém nos incomode. No entanto, vai chegar o dia em que isso
não será mais possível. As Bíblias não poderão mais ser lidas e as pessoas contarão apenas com o
conhecimento que elas guardaram na memória.
Imagine como ficaremos felizes quando nos lembrarmos das promessas dadas por Jesus, garantindo que tudo ficará bem se continuarmos confiando nEle! Se conhecermos bem a Bíblia, não vamos ficar preocupados.
De que versos bíblicos você consegue se lembrar? De qual deles você mais gosta? Peça ajuda a um
adulto para localizá-lo na Bíblia e para escrevê-lo nas linhas a seguir:

Pinte o desenho e enfeite a Bíblia.

O que desejo dizer a Jesus:

Ajuda-me a conhecer bem a Tua Palavra e a guardar no coração os versos que me deixarão calmo e confiante quando as dificuldades surgirem.
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PROTEGIDOS
O que a Bíblia me diz:
“Deus mandará que os anjos dEle cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for” (Salmo
91:11, NTLH).
Você se lembra da história do povo de Israel quando estava no Egito? Aconteceram coisas ruins
aos egípcios porque o líder deles, o Faraó, foi teimoso e não quis libertar os israelitas. Por causa disso,
Deus enviou dez castigos diferentes, que estavam ligados aos deuses que eles adoravam. No tempo
do fim, Deus enviará novamente o castigo sobre aqueles que tentarão fazer mal aos Seus filhos. A
Bíblia nos diz que todos os que forem obedientes e fiéis a Deus serão protegidos por Seus anjos. Pinte
o desenho, depois recorte e cole as asas no anjo.

O que desejo dizer a Jesus:

Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti, e que os Teus anjos sempre me protejam.
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A RECOMPENSA
O que a Bíblia me diz:
“– Escutem! – diz Jesus. – Eu venho logo! Vou trazer comigo as Minhas recompensas, para dá-las a cada
um de acordo com o que tem feito” (Apocalipse 22:12).
Jesus prometeu voltar! Imagine como será incrível o dia em que Ele vier sobre as nuvens, acompanhado por milhares e milhares de anjos, para colocar fim ao pecado e levar para o Céu todos aqueles que escolheram amar a Deus e obedecer à Sua lei. As pessoas que morreram acreditando em
Jesus voltarão a viver para receber a maravilhosa recompensa junto com os que estiverem vivos.
Que boa notícia, não é?
A Bíblia nos diz que os santos filhos de Deus serão transformados e viverão no lugar perfeito que
Jesus preparou. Feche os olhos e pense nas coisas incríveis que você vai poder fazer quando estiver
lá. Quem será a primeira pessoa que você vai desejar encontrar?
Use a criatividade e enfeite a ilustração.

O que desejo dizer a Jesus:

Obrigado porque o Senhor me salvou e vai me levar para morar contigo no Céu!
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