História Para as Crianças
O Tesouro do Esquilo
Bom dia crianças, feliz sábado!

SLIDE 1
A história que eu vou contar para vocês hoje se chama “O Tesouro do Esquilo”. Alguém
aqui já viu um esquilo? E o que eles comem?
Bom, essa historinha aconteceu há muito tempo, SLIDE 2 duas irmãs .. Ellen White e
Sara brincavam com suas amigas em uma grande floresta. As meninas passaram
momentos felizes na floresta. Elas pulavam, riam, corriam e gritavam umas para as
outras.
SLIDE 3
Às vezes elas carregavam sacolas, porque aquelas sacolas eram para algo especial. De
vez em quando, uma das meninas olhava para o chão, gritava para as outras, então em
seguida, inclinava-se para pegar algo e colocava em seu saco. Elas estavam procurando
por nozes e nossa, e quão gostoso era quando aquelas nozes eram abertas.
SLIDE 4
E um tempo depois que elas já estavam caminhando...
— Eu encontrei mais do que você, uma das meninas gritou.
— Eu vejo algumas. Outra disse apontando. Então, todas começaram a correr.

De repente, uma das meninas parou e gritou: — Olhe!
SLIDE 5
Ela viu um esquilo.
— É só um esquilo. As outras riram.
— Eles estão por toda parte.
— Mas este é diferente
— Por quê? Sara perguntou.
— Olhe o que ele tem na boca.
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SLIDE 6
Uma noz, uma das meninas suspirou.
— Onde ele encontrou?
— Eu não sei, mas vou ver o que ele faz com isso.
— Agora todas pararam para assistir.
— Onde está indo?
— Vamos seguir.

e foi exatamente o que elas fizeram. Lá vai ele! Uma delas gritou.
— Oh, vejam! . Outra disse enquanto elas viam o esquilo correr para cima de uma

árvore, entrar em um buraco e deixar a noz lá dentro.
— Ele está escondendo a noz.
— Vamos ver.

E o que você acha que elas encontraram quando olharam dentro do buraco?
SLIDE 7
Nozes! Muitas nozes.
Uma das meninas disse:
— Obrigado Sr. Esquilo. Então, virou para as outras e disse:
— Vamos encher nossas sacolas com eles.

SLIDE 8
— Não! Não façam isso, Ellen protestou.
— Esta é a comida do esquilo para o inverno.

As outras riam enquanto esvaziavam o tesouro do esquilinho.
SLIDE 9
Ellen apenas ficou onde estava e viu tudo. Pobre esquilo, ela pensou. Trabalhou tão
duro. O que irá comer quando o inverno chegar?
Então, com suas sacolas cheias com as nozes do esquilo, as meninas correram para
casa.
SLIDE 10
Mais tarde, elas fizeram mais passeios nas florestas à procura de mais nozes.
Ellen estava junto com elas o tempo todo. Mas ela tinha um sorriso estranho no rosto.
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Ela possuía um segredo que ninguém sabia, nem mesmo sua irmã.
Sem perceber, e depois que as outras meninas tinham pegado todas as nozes que
pudessem encontrar dos esquilos, Ellen fez algo surpreendente.
SLIDE 11
Ela foi até cada buraco vazio nas árvores onde as meninas passaram. Então, ela
lentamente olhava ao redor dela para ver se ninguém estava assistindo. Em seguida,
colocou a mão dentro da sua bolsa e tirou algo, que tinha uma cor dourada.
SLIDE 12 – 13 Alcançando cada buraco, ela os encheu com as mãos cheias de milho
seco.
Agora, ela pensou, Sr. Esquilo não passará fome quando o inverno chegar.
Sabe crianças, Deus também quer que sejamos assim como Ellen White ... Pessoas
bondosas, que se preocupem com as necessidades dos outros. E que não façamos mal
a ninguém, mesmo que seja apenas com um animalzinho, como nós ouvimos na
história. E quando nós fizermos o bem para outras pessoas, Jesus ficará muito feliz e
também vai nos abençoar.

ORAÇÃO
Vamos orar então para pedir que Jesus nos ajude a sermos pessoas bondosas e a
nunca fazermos coisas ruins a ninguém, e nem aos animaizinhos?
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