
"Lembre-se, 
Roni!"

1a PARTe

Esta noite 
vamos 

revisar o que 
memorizamos.

Todos trouxeram 
seu livrinho dos 

versículos chaves da 
Bíblia que estamos 

memorizando?

Xiii! 
Esqueci!

Por favor, faça um esforço para 
lembrar na próxima vez. Memorizar 

promessas da Bíblia é um dos 
segredos para a Palavra de Deus 

ser uma força poderosa em nossa 
vida.

É uma das formas de enchermos nosso 
coração com a Palavra de Deus. E, se 
o nosso coração não estiver cheio 
da Palavra, somos como um médico 
tentando ajudar outros sem nunca 

ter estudado para isso, ou…

Sim, sim, 
já escutei 
tudo isso 

antes.

Carlinhos.

Ou como um 
mecânico 

que vai para 
o trabalho 

sem as 
ferramentas, 

ou como …

Em casa do seu amigo 
Carlinhos. Roni tinha sido 
convidado para uma semana 
de estudos bíblicos e 
diversão, à noite.



Amanhã de manhã, 
lembrem-se de trazer seu 

livrinho de promessas 
chaves da Bíblia para as 
devoções, para o nosso 
tempo de memorização.

Sim, 
senhor!

Boa 
noite!

Aqui 
está!

Memorizar 
promessas 
da Bíblia …

…é um dos 
segredos para 

a Palavra de 
Deus...



O que está 
acontecendo? 

Onde é que 
eu estou?

…ser uma 
força 

poderosa em 
nossa vida.

Roni? 
Você está 

escutando, 
meu jovem?

Sim, 
senhor.

Sim, 
senhor.

Você se lembra 
que está indo 

embora agora?

Meu jovem, você 
tem as chaves 

com você?

Nossa! 
Obrigado 

por me 
lembrar!

Mas onde 
estão?



Aí está você! 
Rápido! Para 

o túnel.

?

Não se esqueça de 
levar as chaves.

Rápido! Os 
soldados 

estão vindo.

Os soldados 
estão prendendo 

cristãos.

Vou tentar 
atrasá-

los.
Venha, 
rápido!



BANG!
BANG!

Abram no 
nome do 

imperador!

As chaves! As 
chaves! Onde 

estão as chaves?

Cristãos?

Onde estão 
os cristãos?

Procurem em 
toda a parte!

Fique 
calado.



Nossa, 
que cheiro 
fedorento!

Quase, 
depois da 
próxima 

esquina. …

O caminho 
está 

impedido!

Sim, eu sei. 
Passe-me 
as chaves.

Oh, não! Esqueci as 
chaves… de novo! 

Espere aqui. 
Vou voltar 

lá atrás 
correndo e 
pegá-las!

Já 
estamos 

chegando?



Estou quase 
chegando. …

A casa 
parece 

vazia.Esta 

estátua 
parece 

familiar.

Para onde 
será que está 
apontando?

Minha nossa!

No andar 
de cima.

Continua…
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