
A Chave 
(XLVI) 

Fruto do Espirito: Fidelidade 
 
Objetivo:  
 
Mostrar para as crianças que Jesus vai voltar por isso 
devemos ser fiéis e alegrar a Deus  
 
Versículo para Memorizar:  
 
Cumpram com fidelidade os seus deveres para com 
Deus Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado 
atenção às tuas ordens. (Salmos 119:30) 
 
Referência Bíblica: 
 
 Gálatas 5:22; Lucas 12: 40 ao 47 
 
Mensagem:  
 
João e Felipe estavam jogando futebol na escola 
quando chegou Pedrinho e perguntaram pra ele por 
que ele não tinha ido à igreja no domingo, ele logo 
respondeu: - Não estava com vontade, só vou quando 
eu quero. João olhou sério para ele e disse:  - Devemos 
ser fieis a Deus com nosso tempo, pois quando Jesus 
voltar quer nos ver obedecendo a sua palavra e 
Pedrinho disse – Vai demorar pra Jesus voltar. João 
disse pra ele que na Bíblia tem uma história de um 
discípulo de Jesus chamado Pedro, que perguntou a 

Jesus quando deveriam estar preparados para a volta 
de Jesus?  
Vou contar uma história para vocês que se chama 
Parábola do servo fiel 
Certa vez um proprietário saiu para viajar e deixou seu 
empregado para tomar conta e disse para o 
empregado deixar a casa arrumada e limpa e também 
que desse comida para os servos. e o empregado fez 
tudo direitinho e passando-se um tempo o proprietário 
voltou sem avisar ficou feliz com o empregado 
Bem-aventurado, Muito feliz é o empregado que faz 
tudo direito até  o dia em que o proprietário chegar. 
Mas se esse empregado pensasse - o proprietário vai 
demorar a chegar vou comer e beber tudo, dormir até 
tarde sem arrumar a casa, e antes do proprietário 
chegar eu arrumo tudo depressa. E o empregado 
fizesse tudo errado humilhasse os servos deixando-os 
com fome. E de repente chegasse o proprietário sem 
ninguém soubesse, iria ver sua cassa bagunçada e 
suja, seus servos com fome. O proprietário ficaria 
muito triste com o empregado porque desobedeceu, 
fez tudo de errado e não foi fiel, seria castigado. 
Assim também,  Jesus foi para o céus e um dia quando 
menos se espera Ele voltará,  portanto sejam fiéis. 
           Vocês sabem que devem estar na casa do 
Senhor aprendendo da sua palavra, obedecendo os 
professores, em casa devemos obedecer os pais e na 
igreja os pastores e líderes e fazendo isso Deus 
ficará  feliz  
            Pedrinho depois de ouvir essa história  disse 
que nunca mais faltaria na igreja, pois queria ser fiel a 
Jesus para estar preparado quando ele voltar. João 
disse para ele “muito bem isso é ser um servo fiel e 
inteligente”. 
 
Aplicação:  
 
Muitas crianças têm preguiça de ir à igreja com seus 
pais e só querem saber brincar ou correr na igreja, a 
Bíblia diz que são servos que não fazer o que Jesus 
pediu são esse que serão castigados, quando voltar, 
mas todo aquele que Jesus encontrar indo a igreja 
para adorá-lo e obedecendo a sua palavra,  será 
considerado um servo bom e fiel  

 

 

MENSAGEM DE OFERTA: 

ENSINE AS CRIANÇAS A NUNCA CHEGAREM 

DIANTE DO SENHOR DE MÃOS VAZIAS.  

OFERTA É UM ATO DE GRATIDÃO AO SENHOR! 

 

 


