
"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…



A história até aqui: Roni é um garoto que tem sido negligente em memorizar 
algumas das promessas chaves da Bíblia, de um livro que o pai de seu amigo 
compilou para seus estudantes da Bíblia. Em uma viagem num sonho, Roni se 
encontra na Roma Antiga. Depois de escapar por pouco de ser capturado, 
descobre que esqueceu as chaves que abrem uma saída de escape, e tem que 
voltar para encontrá-las. Enquanto procura as chaves para o túnel numa vila 
romana deserta, vê uma estátua apontando em direção a uma porta, pela qual 
entra... rumo a sua próxima aventura!

"Lembre-se, Roni!" 2a Parte

Oh não! Onde 
é que eu estou 

agora?

Ei, você! 
Venha para 

aqui!

Estava 
tentando 
fugir, né?

Continue 
andando.



Psst! 
Por aqui, 
rápido!

Entre.
Vou soltar 
suas mãos.

Siga-me.

Suba. Vamos 
levá-lo para 

um lugar 
seguro.

Que alívio! 
Não me 
viram.



Várias horas depois.

Vai 
precisar 
destas 
chaves.

Vá com 
Deus, meu 

amigo.

Espantoso! 
Era o mesmo 

homem.



Vamos descansar 
aqui por um 

pouco. Os cavalos 
precisam de água.

Oh não! Fomos 
seguidos.

Corra! 
Tente se 

esconder!

Estou com muita 
sede. … Gostaria 

de tomar um 
gole de água 
antes de ir.

Vamos! 
Rápido! 

Por aqui. …



Mais tarde.

Surpresa!
Estávamos 
esperando 

você!

Entre na 
carroça!

Os soldados não 
estão olhando. 

Rápido, passe-me 
as chaves.



Roma, uma grande cidade 
de glória e prazer... mas 

não para todos.

Lá embaixo, numa cela …

Com essas 
chaves 

podemos abrir 
a fechadura e 

fugir.

Oh não, 
de novo!

Devo ter 
deixado as 

chaves no poço.

Estamos 
em apuros!

Agora estou 
em sérios 

problemas.



Não tenha medo, 
meu jovem.

Você de 
novo! Quem 

é você?

Alguém que 
deseja 
poder 

ajudar.

Eu sou um fracasso. 
Nunca faço nada 

direito!

Não 
desespere.

Deus gosta de 
usar pessoas 
quebradas …

…porque sabe que 
serão humildes 

o suficiente 
para depender 

verdadeiramente da 
Sua força.

Lembre-se,  
toda porta 

sempre tem uma 
chave.



Aqui, uma  
chave que lhe 

será útil.

Está 
abrindo!

Você também 
vem?

Pode ir. A 
gente se 
encontra 

depois.

Não consigo 
ver com tanta 

claridade! Minha nossa!

O que está 
acontecendo 

agora?

Onde 
estou?

Isto não é o 
Coliseu.

Continua...



"Lembre-se, Roni!" 3a Parte
A história até agora: A aventura de Roni pareceu se complicar 
quando ele perdeu as chaves que um senhor de idade lhe deu. 
Depois de ir parar em uma cela de prisão debaixo do Coliseu, ele 
volta a encontrar o velhote que o encoraja. Mas de repente 
entra em outra época e lugar.

Depressa! 
Corra!

Bandidos!?

Onde 
estamos?

Não temos 
tempo para 
bater papo! 

Entre na 
carroça.

Oh não! 
Outra 

aventura! Podemos nos 
esconder 

aqui.



É uma mina 
abandonada?

É. Passe-me 
as chaves, 

rápido!

As chaves? 
Sim, acho que 
estão aqui!

Extraordinário! 
Não as 
esqueci!

Não temos tempo 
para comemorar. 

… Os bandidos 
estão quase 

aqui.



Os bandidos 
estão vindo!

Por aqui!  
Vá pelo 
túnel. Você de 

novo!

Tem um túnel 
que atravessa 
a montanha, 

mas…
Depressa!

Temos que 
correr. Mas um lado está 

bloqueado! Não 
vá pela …

…esquerda!

Não 
adianta.

Ele ainda não  
aprendeu a ir devagar  

e escutar.



Ei, espere 
por mim! Qual é mesmo o 

caminho?! Direita 
ou esquerda?

Não gosto 
de tomar 
decisões!

Tudo bem. 
Acho 

que pela 
esquerda 
está bem.

Oh não!

Este túnel está 
desmoronando! 
Preciso voltar 
atrás e ir pelo 

outro.

Deixei cair a minha 
lâmpada! Socorro!

De repente…

Socorro! 
Estou caindo!

Continua …
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A história até agora: Roni conseguiu escapar por um triz dos 
soldados romanos na Roma antiga, e de bandidos no Oeste 
Selvagem. Será que vai se lembrar de usar as suas chaves neste 
episódio de suas aventuras?

Nossa! 
Onde 

estou?

Hei! Mateus, 
o que temos 

aqui?

Um peixinho 
encalhado 
na praia! 
Ha, ha!Um?



Peguem-no!
“…e uma 

garrafa de 
rum! Ho ho ho!”

Oh 
não!

Pronto, 
peixinho. 

Espere aqui.

Oi. 
Prisioneiro, 

imagino.

Como pode  
ver, não  

posso fazer 
por você no 

momento.

Você 
também 

está aqui?
Ajude-me, 

por 
favor!



Levem-
nos para 
bordo!

A chave.

Por aqui, 
cavalheiros!

Aqui vamos.

Ah  
sim!



Não tentem 
fugir nadando. 

Ha, ha!



Tranquem-
nos lá 

embaixo!

Aqui, meus 
passarinhos! 
Seu novo lar.

Sim, 
capitão!



Fugiremos  
à noite.

Sim. Não gosto 
nada de ficar 

aqui com estes 
barris de 
pólvora.

Várias horas depois.

Abra a fechadura 
com a chave que 

você tem.

Fique bem calado 
agora.

Eles estão 
bêbados e 

brigando uns 
com os outros. 

Vamos aproveitar 
para fugir!

Estou tão feliz 
de tê-la trazido 
comigo esta vez.

Chegou a 
hora!



Para 
trás, seu 
cachorro 

do mar 
bêbado!

De repente…

Continua…

Socorro!!

BOO M !
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Socorro! 
Estou me 

afundando!

Alguém me 
ajude!

Alguém …  
o quê?!

A história até agora: A última aventura de Roni o deixou 
prisioneiro num navio de piratas, mas desta vez ele lembrou de 
levar a chave e usá-la para fugir num barco a remos antes do 
navio irromper em chamas!

Um sonho!

Foi apenas 
um sonho, 

mas…

Por que é 
que estou 
molhado?

Ah, está chovendo e 
eu esqueci de fechar a 

minha janela.



Roni?  
Você está 

acordado?  
Café da manhã 
em 10 minutos!

Mas que 
sonho!

Rápido! Ou 
vou chegar 
atrasado!

Espera 
aí. Estou 

esquecendo 
algo!

Posso 
memorizá-

las enquanto 
tomo o café.

O livreto das 
promessas 
chaves da 

Bíblia!



Hoje vamos revisar 
as promessas 

chaves da Bíblia 
algumas vezes 

para nos ajudar a 
memorizá-las.

Lembrem-se que um dia vão 
ficar felizes de as terem 

memorizado. Deus pode falar 
com vocês através delas, e 

usá-las para direcioná-los na 
sua vida. 

Sim, 
eu sei.

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os 
meus passos e luz que clareia o meu 

caminho.” (Salmo 119:105 NVI).

“Guardei no coração a tua palavra para 
não pecar contra ti.” (Salmo 119:11 NVI).
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