
   

Mensageiro das Crianças
Encarte do Mensageiro Luterano de janeiro e fevereiro de 2012

Acolhendo e Integrando

Nesta época, muitas coisas bacanas acontecem em nos-
sas vidas: passeios, visitas, viagens, encontros com amigos, 
primos. Na história de hoje, vamos ver que o menino Jesus, 
logo ao nascer, recebeu visitas e também fez viagens es-
peciais com seus pais durante sua infância. Estamos numa 
época muito especial que se chama Epifania. A Epifania é 
celebrada no dia 6 de janeiro de cada ano, exatamente 12 
dias após a festa de Natal. Epifania significa manifestação, 
aparecimento, glória, ou seja, é a revelação, ao mundo, de 
Jesus como Salvador. Por isso, também é chamado de Natal 
dos gentios (Natal de todos que não eram judeus). 

Nesse dia 6 de janeiro, o menino Jesus recebeu uma 
visita muito especial, vocês lembram? Alguns homens que 
estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a 
Belém para vê-lo e adorá-lo; eram os chamados Magos do 
Oriente. E eles trouxeram presentes: ouro, incenso e mir-
ra. Uma grande estrela, que brilhou quando Jesus nasceu, 
guiou-os até a estrebaria onde o menino estava. Depois, 
os visitantes foram embora, e o menino cresceu e ficou 
forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. 

Todos os anos, os pais de Jesus iam para a Festa da 
Páscoa em Jerusalém. Certa vez, quando tinha 12 anos, 
Jesus foi com seus pais à festa. Depois que a festa acabou, 
os pais começaram a viagem de volta e não perceberam 
que Jesus tinha ficado lá. Então, a certa altura da viagem, 

começaram a procurá-lo entre os amigos e parentes. Não 
o acharam e voltaram para Jerusalém. 

Três dias depois, encontraram o menino num dos pá-
tios do Templo, sentado no meio dos professores da Lei, 
ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam Je-
sus falar estavam admirados com sua inteligência e com 
as respostas que ele dava. 

Sua mãe o repreendeu por ter feito isso com eles, 
pois ela e seu pai ficaram muito aflitos. Porém, Jesus lhes 
respondeu: 

– Por que estavam me procurando? Não sabiam que 
eu estava na casa do meu pai? – mas eles não entenderam 
o que ele disse. 

Jesus voltou com seus pais e continuou a ser obedien-
te a eles. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também na 
sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada 
vez mais dele.

Jesus demonstrou seu amor a Deus e a sua Palavra 
ficando mais tempo na casa de Deus, pois queria apren-
der mais. No entanto, também demonstrou o seu amor e 
obediência pelos seus pais quando voltou com eles para 
casa. Deus espera que nós também obedeçamos aos nos-
sos pais e dediquemos tempo para eles, mesmo estando 
de férias como nesta época. Deus quer viajar conosco, nos 
protegendo e abençoando, peçamos isso a ele em oração. 

MC Historia

Que alegria, chegaram as férias. Oba!
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Os Magos ofertaram a Jesus:

MC Atividades
Visitas são importantes; os Magos do Oriente foram avisados do nascimento do Salvador e não perderam tempo em 

procurá-lo para adorá-lo e oferecer-lhe seus presentes. Ajoelharam-se e ofertaram seu amor e seu coração, pois sabiam 
que ali estava o Rei dos Judeus, o Salvador prometido.

1 Desenhe como os Sábios do Oriente foram guiados até Jesus:

3 Agora, escreva o que você pode dar a Jesus:

2 Complete de acordo com a história:
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6 Escreva um bilhete aos pais, colocando sugestões de tarefas que você poderá 
realizar nestas férias, demonstrando o seu amor por eles também na prática.

IMAGENS: ARQUIVO EDITORA CONCÓRDIA

Todos precisam de férias para descansar, se divertir, fazer coisas que não dá tempo durante o ano. Porém, Jesus 
está sempre conosco e quer ser o nosso amigo em todos os momentos. Jesus amava e ama a Deus e a sua Palavra.

4 Os magos vieram do Oriente para ver Jesus. Ajude-os a chegarem à estreba-
ria, seguindo a sequência certa de estrelinhas.

5 Como Jesus mostrou que amava a Palavra de Deus? N
adir Rosane H

artm
ann  - D

outor M
aurício Cardoso, RS
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7 Como as férias favorecem mais tempo para brincadeiras, temos uma sugestão 
para aprender brincando:

Estourando o balão
Como brincar:
Escreva em tiras de papel, uma palavra em cada tira, as palavras do seguinte versículo: “Felizes são aqueles que 

ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela” (Lucas 11.28). Coloque as tiras dentro de balões. Encha os balões e 
ponha-os numa caixa. 

Deve-se formar uma fila atrás do ponto de partida. Ao ser dado o sinal, a primeira criança correrá até a caixa, 
pegará o balão e voltará dando tapinhas no balão sem deixá-lo cair. Quando chegar, deve estourar o balão, sentando 
sobre ele, e pegar o papel. Quando todos os balões forem estourados, as crianças em conjunto montarão o versículo 
na ordem certa e o lerão em voz alta.

Desafio do mês
Agora, você já sabe o lema da IELB para o 

ano de 2012. Faça um desenho sobre o lema 
ou tire uma foto da sua Escola Bíblica e envie 

até o dia 20 de janeiro para:

Mensageiro das Crianças
Av. São Pedro, 633 - Bairro São Geraldo

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

Queridos amiguinhos do Mensageiro das Crianças. 
Eu, Gilberto Tomm Brachmann, quero dar uma no-
tícia não muito agradável a vocês. É que, no dia 2 
de abril de 2011, eu fui picado por uma cobra muito 
venenosa chamada Jararaca. Tudo isso aconteceu 
muito rápido. Uma hora antes, eu estava na aula 
de flauta, onde o pastor Jair Souza é professor, em 
Santa Tereza, Catuípe, RS. Depois da aula eu fui à 
casa do meu amigo Mateus para jogar bola. E no 
caminho para lá a cobra me pegou. Ela deu uma 
mordida muito forte no meu pé! 
Graças a meu bom Pai do Céu, estava ali por perto o 
sr. Dari Stainke que logo avisou meus pais. Fui levado 
ao hospital de Santo Ângelo, RS, levando a cobra já 
morta comigo, o que facilitou para ter ajuda imediata.
Fiquei quatro dias no hospital com a perna erguida e 
sofri muita dor. A médica disse que eu deveria sem-
pre usar uma bota. Mas o lado bom foi que o meu 
pai Vilmar e eu podemos dar testemunho da nossa 
fé em Jesus. Eu até ensinei um cantinho para uma 
menina que estava doente no meu quarto. O hino foi 
minha vó Erna que me ensinou. 
É em alemão e diz assim:
Mide bim ich geh zu ruh
Schlisse meine augen zu
Fater las die augen dein
Iber meinen bête sein.
Um abraço muito carinho a to-
dos vocês. Aceito correspon-
dência. O meu endereço é: Dis-
trito de Santa Tereza, Catuípe, 
RS. CEP: 9877000.Poliana - 8 anos

João Batista - 2 anos

Feliz Natal para todos 
os amiguinhos do ENC 
e para todas as crianças 
do mundo.
Um feliz Natal.
Jorlania – 12 anos

Matheus - 8 anos

Gabriel - 10 anos

Olá, amiguinhos do MC. Aqui 
são os alunos e as professoras 
da Escola Dominical da Igreja 
Evangélica Paz, Barra de San-
ta Rosa, ES. Desejamos a to-
dos os amiguinhos do MC um 
feliz Natal.
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