
Já que o ser humano não pode voar, ele criou 
uma coisa bem útil, chamada avião. Bem antiga-
mente, as pessoas não acreditavam que seria 
possível voar como hoje voamos com aviões.

Mas a Bíblia diz que certa vez um homem 
começou a subir para o céu, na frente de uma 

porção de pessoas. Era como se ele estivesse vo-
ando, levitando. Ele foi subindo, subindo, até que 
sumiu entre as nuvens do céu! Ele voou sem a 
ajuda de balões ou máquinas. Ele simplesmente 
subiu ao céu. Você sabe que homem foi esse? Foi 
Jesus!

Creio que Jesus subiu ao céu e 
voltará para julgar vivos e mortos

(At 1.6-11; Mateus 25.31-46)
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Olá! Tudo bem?
Você já deve ter reparado nos passarinhos. Há pássaros grandes, outros bem pequenos. Eles possuem 

uma característica especial: eles podem voar!
Você já imaginou como seria legal se a gente pudesse voar?
Pinte os passarinhos abaixo, lembrando que foi Deus quem criou esses seres maravilhosos.



A Bíblia ensina que, quando Jesus voltar, ele vai voltar com poder e glória e vai julgar todas as 
pessoas. Todos os que creram em Jesus serão salvos, mas os que vivem a sua vida distantes de 
Jesus, serão, infelizmente, condenados!

Pinte a imagem ao lado 
e desenhe passarinhos vo-
ando ao redor de Jesus. 
Faça quantos passarinhos 
você quiser e deixe-os bem 
coloridos.

Complete a imagem abaixo, desenhando as pessoas com olhares espantados 
olhando para o céu. Depois pinte o desenhe todo.

Jesus é o verdadeiro Deus que se fez homem. 
Por isso ele fez coisas incríveis, como subir ao céu. 
Nós chamamos esse momento de ascensão. Isso 
aconteceu quarenta dias depois que uma coisa ain-
da mais maravilhosa tinha acontecido, a ressurrei-
ção. Jesus morreu, mas venceu a morte, tornando 
a viver.

No dia em que Jesus subiu ao céu, as pessoas 

ficaram tão maravilhadas, tão impressionadas, que 
precisaram receber um recado de dois anjos. Eles 
disseram: “Por que vocês estão aí, olhando para as 
alturas? Esse Jesus que subiu ao céu, um dia voltará, 
da mesma maneira como vocês o viram subir”.

Por isso cremos que Jesus subiu ao céu, e tam-
bém acreditamos e esperamos o dia em que ele 
voltará. 

Aqueles que creram em Jesus também su-
birão ao céu com ele. Nesse dia seremos mais 
felizes do que qualquer passarinho. Mais felizes 
do que podemos imaginar! Todas as tristezas e 
dores terão passado. Pois Jesus desceu do céu 

para vencê-las e subiu para continuar nos aju-
dando em todos os momentos! Jesus também 
deseja que ajudemos uns aos outros, sendo 
amigos legais e pessoas atenciosas com todos 
os que precisam de nossa ajuda.

Abaixo há três imagens de pessoas ajudando outras. Ao lado da terceira ima-
gem temos um espaço em branco – desenhe ali você ajudando alguém em algu-
ma necessidade. 

Observe a 
imagem ao lado. 
Jesus voltando! 
Para representar 
a condenação, 
desenhe, de um 
lado, rostinhos 
tristes, e para re-
presentar a salva-
ção, desenhe, do 
outro, rostinhos 
felizes.
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Usando a Bíblia, vamos lembrar três promessas deixadas no dia em que 
Jesus subiu ao céu.

a) Mateus 28.20: “... e ensinando-os a ...................................... a tudo o que tenho ..................................

a vocês. E lembrem disto: eu estou com ......................... todos os ............................, até o fim

 dos ..................................”. (PROMESSA DE PRESENÇA)

b) Atos 1.11: “... e disseram: – Homens da Galileia, por que vocês estão aí ............................... para o

 ....................? Esse Jesus que estava com vocês e que foi .......................... para o céu ...............................

do mesmo modo que vocês o viram ............................”. (PROMESSA DE QUE ELE VOLTARÁ)

c) João 16.7: Jesus disse: “Eu falo a ............................. quando digo que é melhor para ...................... 

que eu vá. Pois, se não for, o ...................................... não virá; mas se eu for, eu o .................................. 

a vocês”. (PROMESSA DE ENVIAR O ESPÍRITO SANTO)

Complete as palavras cruzadas:

a) O nome do dia em que Jesus subiu ao céu é: 
......................................
b) Jesus subiu ao céu ........................................... 
dias após a Páscoa.
c) No Credo ...................................... dizemos 
que Jesus está sentado à direita de Deus Pai 
Todo-Poderoso! 
d) Assim como Jesus subiu ao céu, um dia ........
.......................... .
e) Quando Jesus voltar, julgará a ......................... 
as pessoas.
f) No dia do julgamento, uns serão ....................
.................. .
g) Outros serão ............................................... .
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