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Olá, queridos leitores do MC!
Na parte final do Credo Apos-

tólico, confessamos que cremos 
na Vida Eterna. Você já pensou so-
bre isso de verdade?

É fácil pensar que um dia va-
mos morrer? Com certeza não, 
mas todos aqueles que  fazem 
parte da família de Deus podem 
ficar alegres e tranquilos para o  
dia em que partirem desse mun-
do, pois a promessa da Vida Eter-
na no céu é simplesmente mara-
vilhosa.

Através da fé em nosso Sal-
vador Jesus temos a garantia da 
vitória sobre a morte e da Vida 
Eterna no céu, onde seremos feli-
zes para sempre.
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“Onde está, ó morte, 
a sua vitória? Onde está, 
ó morte, o seu poder de 
ferir? ... agradeçamos a 

Deus que nos dá a 
vitória por meio de 

nosso Senhor 
Jesus Cristo” 

(1Co 15. 55,57)

Vamos memorizar esta passagem bíblica e guardá-la sempre em nossos corações:

Preste atenção nesta história:
“O rico e Lázaro”

Jesus contou uma história de um homem rico que dava muitas festas. Havia 
também um homem pobre, chamado Lázaro. Ele ficava perto da casa do rico e 
tentava matar a fome com as migalhas que caiam da mesa do homem rico.

Um dia o homem pobre morreu e foi para o céu. O homem rico 
também morreu e foi para o inferno. De lá, o rico viu Lázaro ao lado 
de Abraão e pediu-lhe que molhasse o seu dedo na água e lhe refres-
casse a língua. Mas não dava para fazer isso, pois um grande abismo se-
parava Lázaro e o rico. Não se podia passar de um lado para o outro.

O rico então se preocupou em avisar sua família, para que não viessem para 
esse lugar horrível. Mas Abraão lhe disse:  “Eles têm a lei de Moisés e os profetas 
para avisá-los. Basta crerem no que a Palavra de Deus diz”.

O que essa história nos ensina?

Esta história nos ensina que não devemos nos prender às riquezas deste mundo, mas precisa-
mos buscar a Deus todos os dias, ouvindo seus ensinamentos.  Através da Bíblia, Deus nos mos-
tra que em Cristo Jesus temos o perdão de nossos pecados e a salvação eterna no céu. Como 
é maravilhoso saber que em Jesus temos vida, amor e paz para sempre!

1. Encontre no caça-palavras algumas palavras que fazem parte da história do 
rico e Lázaro: 

Lázaro – Rico – Abismo – Feridas – Céu – Salvação – Abraão – Migalhas – Língua 
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2. Como você imagina que vai ser o céu? Faça um lindo desenho do céu, como 
você o imagina, dentro da nuvem!

Vamos cantar juntos essa canção? 

1. Logo Jesus vem nas nuvens do céu 
os filhos seus buscar. 
Devo estar pronto ao Jesus chegar, 
e, assim, vou para o lar.  

2. Logo Jesus com os anjos virá, 
os filhos seus buscar. 
Devo estar pronto ao Jesus chegar, 
e, assim, vou para o lar. 

3. Logo Jesus vem em busca dos seus, 
os filhos seus buscar. 
Devo estar pronto ao Jesus chegar, 
e, assim, vou para o lar.  

Um dia estaremos com Jesus para sempre. Guardando e estudando a Palavra de Deus, podemos 
estar certos de que o Espírito Santo nos guardará na fé, e ninguém poderá nos tirar da mão de Jesus.    

Fonte: https://www.letras.com.br/hinario-luterano/logo-jesus-vem-nas-nuvens-do-ceu




