História Para as Crianças

A Rede Coque Perdida

Bom dia crianças, feliz sábado!
SLIDE 2
Ellen White morava perto de uma grande escola. Muitos meninos e meninas iam para esta
escola, e alguma das meninas viviam com ela.

SLIDE 3
Um dia a Sra. White queria visitar alguns amigos, então ela foi até sua penteadeira e procurou
por sua rede coque.
“Com tantos visitas e hóspedes, é difícil manter o controle das coisas. Eu não consigo
encontrar minha melhor rede coque.”
Ela olhou em cima da penteadeira. Ela olhou em todas as gavetas. Ela até mesmo olhou
embaixo da penteadeira e atrás dela.
— Eu sei que estava aqui ontem. A Sra. White disse.
— Onde pode estar?
Ela terminou arrumando seu cabelo sem a rede coque.
SLIDE 4
Aquela noite quando todas as meninas estavam reunidas para o culto familiar, a Sra. White
perguntou:
— Alguém viu minha rede coque?
— Não, Sra. White. Disse uma menina.
— Eu não vi sua rede coque. Disse outra.
— Eu também não. Disse a terceira.
— Eu sempre guardo na minha penteadeira. A Sra. White disse.
— Mas eu não pude encontrar nesta manhã. Eu não gosto de perder nem mesmo algo
pequeno como uma rede coque, porque agora eu terei que comprar outros ao invés de usar o
dinheiro para coisas que precisamos no trabalho missionário. Vamos orar que Deus nos ajude
a encontrá-lo.
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SLIDE 5
Mais tarde naquela semana, enquanto a Sra. White passou por um grande baú, ela ouviu uma
voz atrás delas que disse:
— Abra o baú.
A Sra. White suspirou:
— Oh , não! Aquele baú pertence a uma das meninas. Eu não gostaria de incomodar as coisas
de outra pessoa.
— Abra. A voz disse novamente, e a Sra. White reconheceu que era a voz de um anjo.

SLIDE 6
Então ela abriu o baú e lá no canto ela viu a sua rede coque.
“Como minha rede coque chegou lá?” Ela pensou. Talvez alguém colocou lá por engano. Eu
não acho que alguém o roubaria.
SLIDE 7
A Sra. White deixou a rede coque no baú e fechou a tampa.
SLIDE 8
No culto familiar daquela noite ela disse:
— Alguém pode me dizer o que aconteceu com minha rede coque?
— Eu esqueci completamente sobre isso. Disse uma menina.
— Ainda está perdido? Outra perguntou.
— Sim, ainda está perdido. A Sra. White disse, mas não vou desistir de procurá-lo.
Alguns dias depois a Sra. White estava sentada escrevendo ao lado da lareira em sua casa
quando ela ficou muito cansada. Ela pôs seu papel e caneta e olhou para o fogo.
SLIDE 9
De repente, ela viu a mão de uma menina, e na mão estava uma rede coque. Então ela viu
uma lâmpada de querosene. A mão segurou a rede coque sobre a lâmpada por um momento e
depois o deixou cair.
Houve um flash brilhante de fogo e a rede coque se foi.
A Sra. White tinha tido uma visão. Deus mostrou a ela o que tinha acontecido com a rede
coque.
Sra. White fechou os olhos e orou pela menina que ela tinha visto a mão na visão.
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SLIDE 10
Então, a Sra. White voltou ao baú. Ela abriu a tampa. A rede coque não estava lá.
SLIDE 11
Aquela tarde quando a menina que era a doa do baú veio para casa da escola, a Sra. White
pediu para ela entrar em uma sala onde elas pudessem conversar sozinhas.

Ao longo dos últimos dias eu tenho mostrado muitas coisas sobre minha rede coque. A Sra.
White disse. Eu estava andando perto do seu baú e uma voz me disse para abri-lo. Eu abri, e vi
minha rede coque. Então em uma visão eu a vi caindo em uma lâmpada de querosene. Você
queimou minha rede coque?
SLIDE 12
A menina olhou para o chão. Seu rosto estava mais e mais vermelho, e as lágrimas começaram
a correr-lhe pelo rosto.
— Oh, Sra. White, eu sinto muito. A menina disse.
— Sim, eu peguei. Eu achava que a senhora não ia sentir falta, mas quando a senhora começou
a perguntar sobre ela, eu estava com medo de você descobrir que eu tinha pego e então eu a
queimei.
SLIDE 13
A Sra. White pôs seu braço em volta da menina. Eu perdoo você. Você quer fazer a coisa
certa?
— Sim, sim ! A menina disse. Eu vou comprar um novo pra senhora.
— Isso seria bom, mas eu quis dizer que você deve fazê-lo com Deus. Ele a ama e tem um
plano maravilhoso para sua vida.
— Você não quer que esse plano seja estragado por causa de uma rede coque roubada, você
quer?
— Oh, não. A menina disse.
“Eu acredito em você”, a Sra. White disse. Você pode se tornar uma boa obreira de Deus, se
você é honesto e guardar todos os Seus mandamentos. Vamos pedir a ele para te perdoar e
ajudá-la a obedecer a ela de agora em diante, mesmo nas pequenas coisas.
SLIDE 14
A Sra. White e a menina se ajoelharam ali mesmo e pediram perdão a Jesus por a menina ter
pegado a rede coque e queimado.
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A menina terminou os estudos e se tornou uma obreira para Jesus e para Igreja. E ela nunca se
esqueceu da lição da rede coque, nem do jeito bondoso que a Sra. White a ajudou.
Crianças, essa historinha nos ensina que nunca devemos pegar coisas escondidas de outras
pessoas, mesmo que for de um amiguinho, ou do papai ou da mamãe. Jesus fica muito triste
quando pegamos coisas que não são nossas. O que devemos fazer é sempre pedir e assim
Jesus ficará muito feliz por fazermos sempre o que é certo!

ORAÇÃO
Vamos agora orar e pedir que Jesus nos ajude a sempre fazermos o que é certo e nunca
pegarmos nada escondido de ninguém e se alguma fez já pegamos alguma coisa escondida,
vamos pedir pra que Ele nos perdoe assim com fez com aquela menininha.
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