História Para as Crianças
Uma viagem ao Céu

Bom dia crianças, feliz sábado!
SLIDE 2
Uma vez Ellen White teve um sono. “Nós estamos indo em uma viagem.” Ela anunciou aos dois
animados filhos, Edson e William, “e nossos vizinhos estão indo também.”

SLIDE 3
Edson e William ajudavam o pai Tiago White, a carregar a grande carroça.
Logo a família White e seus vizinhos começaram a subir o caminho que ia até as montanhas.
Enquanto eles viajavam, o caminho se tornava mais íngreme e estreito.

SLIDE 4
— A carroça está muito sobrecarregada, disse o pai enquanto ele desamarrou os cavalos.
— Nós teremos que deixar para trás com as coisas que realmente não precisamos e colocar as
coisas que precisamos nestas malas.
— Vamos salvar algumas de nossas coisas favoritas, William suspirou a Edson.

SLIDE 5
Depois que as malas estavam cheias e carregadas sobre os cavalos, os meninos e seus pais
montaram nos cavalos e seguiram pelo estreito caminho.
Enquanto eles viajavam, o caminho estreitou-se até uma trilha, com um precipício de um lado
e uma vale profundo do outro lado. Logo as malas começaram a colidir contra a montanha.
— Os cavalos estão sendo empurrados para fora da trilha por causa da nossa bagagem,
exclamou Ellen.

SLIDE 6
— Meninos joguem as malas sobre o precipício.
Os meninos olharam um para o outro e então jogaram as malas pra dentro do profundo vale.
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Para baixo, pra baixo, até que elas caíram, espalhando as roupas, brinquedos e pratos ao longo
do caminho. Então os meninos cuidadosamente moveram os cavalos para o caminho.
Um pouco adiante a trilha tornou-se mais estreita.

SLIDE 7
— Parece que nós teremos que deixar os cavalos aqui, suspirou Ellen G. White.
Outros meninos, meninas e adultos desmontaram cuidadosamente seus cavalos e se juntaram
a família White no caminho que estava ficando mais estreito e estreito enquanto eles
caminhavam.

SLIDE 8
— Nós estaremos menos propensos a cair se nós tirarmos nossos sapatos, sugeriu Tiago
White.
— Devo tirar minhas meias também? Perguntou William. Eu acho que posso andar melhor
descalço.
— Você deve, disse o pai.
Alguns dos adultos não gostaram do caminho pedregoso. “É muito áspero”, eles queixaram-se
e viraram de volta para trilha.

SLIDE 9
Enquanto as crianças seguiam em frente, eles notaram fios tão grossos como um varal
pendente para o lado do penhasco.
— O que é isso? Perguntou William. Podemos escalar?
— Segurem nos fios meninos. Ele irá ajudá-los a manter o seu equilíbrio, disse Tiago White.
Enquanto as pessoas pegavam os fios e testavam se eles segurariam ou não todo eles, eles
notaram que os fios se tornavam mais e mais grossos até que se tornaram cordas.
SLIDE 10
As pessoas caminhavam cuidadosamente, cada um segurando em sua corda.
Depois de um tempo o caminho tornou-se ainda mais estreito e as pessoas tinham que colocar
mais e mais o seu peso nas cordas. Enquanto eles fizeram isso as cordas ficaram ainda mais
grossas.
— Olhe mãe, William disse. A corda está ficando maior e mais forte.
— É como a nossa fé, disse sua mãe.
Eles continuaram se movendo com cuidado ao longo da borda estreita.
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SLIDE 11
De repente o caminho terminou!
— O que nós devemos fazer agora? Gritou Willian, enquanto abraçava a corda com as duas
mãos. Mas agora a corda estava quase tão grossa quanto o seu corpo.
— Fique parado e olhe para o outro lado do vale, disse o pai.
SLIDE 12
Enquanto eles olhavam para o outro lado, a vista era de tirar o fôlego. Eles podiam ver um belo
campo verde da grama brilhante como mercúrio na luz dourada.
—Teremos que nós balançar sobre as cordas, disse o pai.
— Podemos alcançá-las? Edson olhou ansiosamente para seus pais.
— E se a corda romper? Estremeceu William.
— Nós cairemos.
— Nossa única esperança é confiar em Deus, a mãe respondeu.
— Ele segura as cordas e Ele não nos abandonará agora.

SLIDE 13
O Pai apoiou todo o seu peso na sua corda.
— Deus segure a corda, ele disse. Eu não estou com medo. Ele nos conduziu com segurança
até o momento. Vamos!
Ele, então, virou sobre o profundo vale para além do belo campo.
Ellen rapidamente o seguiu.

SLIDE 14
— Venham Crianças! Ela argumentou.
—Vocês podem confiar no Senhor!
Edson, em seguida William, então os outros se viraram para o estreito vale do outro lado.
Salvos no belo campo verde, eles se reuniram.
Eu estou feliz, tão feliz, exclamou Ellen.
Sabem crianças, essa história nos ensina que existem momentos na nossa vida, onde parece
que tudo está perdido e não existe uma saída. Mas Jesus prometeu que estaria conosco em
todos os momentos e sempre irá nos ajudar. Nós precisamos apenas confiar nele e nunca
duvidar que mesmo nos momentos difíceis, Jesus sempre está ao nosso lado.
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ORAÇÃO
Vamos agora orar e pedir que Jesus nos ajude a confiar nEle mesmo nos momentos difíceis, e
que possamos sempre ter a certeza que Ele está sempre ao nosso lado.
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