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PONTOS DO EVANGELHO
Pelo texto inteiro desta história, temos incluído icones 

de Pontos do Evangelho. Além dos icones, haverá sugestões 
para lhe ajudar explicar o ponto evangélico para sua classe. 
Estes pontos são facultativos com o entendimento que você 
pode planejar apresentar o evangelho durante a hora da lição 
Bíblica em vez disto. Porém, se esta história é a única  lição 
sendo apresentado, por favor, use este aspecto. Semeia a 
semente do evangelho.

Propósito da Lição: Ajudar as crianças ver a vitória sobre 
pecado e morte achado somente em  Jesus Cristo.

Versículo para decorar: 
Graças a Deus, que nos dá a vitória  por intermédio de 
nosso Senhor Jesus Cristo.” 1 Corintios 15:57

Mostre a Ilustração 1
“Vocês agora são os nossos 

presos,” o soldado japonês gritou 
do pátio da escola. 

“Amanhã vocês vão marchar 
para o acampamento; agora a noite 
vocês arrumam um báu para cada 
pessoa.”

Marjie só tinha dez anos de idade mas ela sabia o que 
significava as palavras dos soldados japonês.  Ela sabia 
também o que significava a arma na mão dêle. Ela e o resto 
dos estudantes do Colégio interno Chefoo Christian não iam ser 
livres para sair.

Era o ano 1942. Desde o ataque dos Japonês no Pearl 
Harbor no ano antes, tinha sido o perigo que a guerra vinha 
a eles. Agora era perigoso. Como a Marjie queria que os seus 
pais estivessem aí. Seu pai e a sua mãe eram missionários em 
China. Foi aonde também a Marjie e o seu irmão mais velho 
estavam também, mas China é um país muito grande, e os seus 
pais estavam mais de 5.000 kilometros de onde a escola estava 
localizada. Já era mais de quatro anos que ela não tinha visto 
os seus pais. 

Marjie sabia nem que ela não podia ver os seus pais, 
seus pais amavam ela. Eu quero que você saiba que 
Deus lhe ama também. Você per certo não pode ver 
Deus, mas Ele lhe ama muito e tem mostrado o Seu 
amor para você numa maneira bem especial. Fique 
prestando atenção.

As lágrimas começaram a encher os olhos da 
Marjie, mas ela rapidamente limpou os olhos logo. Ela queria 
tentar ser corajosa para seu irmão.

“Embora,” cochichou Jim, “Temos que buscar as nossas 
coisas.”

De baixo da observação do soldado japonês, cada um encheu 
o seu báu. Pouco sabiam que todas as coisas que colocaram 
neles ia ter que durar para os seguintes três anos!

Mostre a Ilustração 2
Na manhã seguintes Marjie, 

Jim, e todos os outros estudantes 
e professores começaram sua 
viagem que ia lhes levar ao 
Weihsien Prisoner of War 
acampamento. Apesar que foram 
presos, alguém começou a cantar 

enquanto marcharam, e logo todo mundo estava cantando. As 
palavras eram Salmo 46:

 “Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
 Socorro bem presente nas tribulações.
 Portanto, não temeremos,.....
 O SENHOR dos Exércitos está conosco;
 O Deus de Jacó é o nosso refúgio.”
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O amor de Deus 
absoluto.

Jesus (ressuscitou) 
ou (se levantou outra 
vez!)

Jesus é o único 
Perfeito Filho de 
Deus.

Você vai se 
arrepender e aceitar 
Jesus como Salvador?

Todos tem pecado Aplicação para o 
crente

A morte sacrificial 
de Jesus na Cruz


