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FUNDAMENTANDO
Jesus, a Rocha Firme

Família firme com Jesus

 Estamos no mês de maio! Lembramos, no dia 
primeiro, o Dia do Trabalho. Jesus nos diz em sua 
Palavra para fazermos tudo com amor. Significa usar 
os dons que ele nos deu para louvar a Deus e ajudar 
quem está ao nosso lado e que precisa de nós. Mui-
tas pessoas trabalham e só pensam no dinheiro que 
vão receber. O dinheiro é importante e necessário, 
mas quem trabalha deve gostar do que faz, sentindo 
alegria em poder ajudar as pessoas. 
 No mês de maio nos lembramos de alguém 
que realiza muitos trabalhos fora de casa e ainda 
dentro de casa. É uma pessoa muito importante! É a 

nossa mamãe! Muitas vezes, ela chega cansada em 
casa, e não pode descansar, pois precisa dar atenção 
para a família.
 Foi escolhido o segundo domingo de maio 
para ser o Dia das Mães. Elas merecem nosso cari-
nho, não só neste dia, mas em todos os dias. 
Tem momentos que a mamãe pede a nossa ajuda e 
demoramos em atender os seus pedidos. Jesus nos 
ensina, em sua Palavra, que devemos amar e obe-
decer aos nossos pais. Deus nos amou tanto que en-
viou seu filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele não 
nos trata como merecemos, mas nos trata segundo 
a sua grande misericórdia. Nós podemos amar por-
que Deus nos amou primeiro. 
 Vamos estar mais atentos e prontos a aten-
der aos chamados de nossos pais! Jesus está ao nos-
so lado e vai nos ajudar a tratarmos nossa mãezinha 
com amor e carinho.

Vamos orar: Papai do Céu! Eu quero agradecer pela 
família que me deste. Eu amo meu pai e minha mãe, 
mas infelizmente eu cometo erros e os deixo tris-
tes. Peço tua ajuda para que eu possa ser obediente. 
Quero agradecer por teres enviado Jesus ao mundo 
para realizar a tarefa tão importante de me salvar. 
Vou realizar a tarefa de falar do teu amor para meus 
familiares e amigos com muita alegria. Amém.
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MC Atividades
1   Ligue as profissões aos desenhos:

2   Pinte as flores que sua mãe gostaria de receber todos os dias:

Jardineiro

Agricultor

Motorista

Professor

Padeiro

Pastor

Gratidão Abraços Reclamação

Carinho Obediência Falta de
respeito
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3   Escreva no coração o versículo de 
João 15.17 (NTLH) na ordem certa: 

4   Quem constrói casa é o pedreiro. A casa 
precisa ser construída sobre uma rocha fir-

me, e não sobre a areia. A família precisa estar 
unida com Jesus que é a Rocha Firme, assim a 
família será muito feliz. Pinte a casa e escreva o 
nome de Jesus no fundamento da casa.
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Oi, amigos do MC.
Estes são os desenhos 
das crianças do jardim 
da Comunidade Trindade, 
Maripá, PR. As professo-
ras são: Ivonir Radtke e 
Valdirene Schmidt.

Layse - 6 anos

Pablo - 5 anosRaul - 5 anos

Vinícius
1 ano e 8 meses

Pedro - 6 anos

Saimom - 2 anos

Fabrício - 5 anos

Kaleo - 6 anos

Petra - 2 anos

Miguel - 4 anos

Desafio 
do mês

O que você vai fazer nas férias de julho? Escreva uma cartinha con-
tando ou faça um desenho e envie até o dia 30 de maio para:

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

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS
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Feliz Dia
das Mães

Mamãe Marilete 
Reinholz com seus 

lindos filhos, João Pe-
dro, 6 anos, Henrique, 
4 anos, e Guilherme, 
8 meses. Somos a fa-
mília pastoral da Con-
gregação Redentor 
de Moinho Velho, São 

Paulo, SP. 

Meu nome é Daniela Coelho Weber, tenho 9 anos. 
Esta foto tirei junto com minha mamãe, Marisete. Perten-
ço à Congregação São Paulo, Novo Hamburgo, RS, e parti-

cipo da Escola Bíblica. Minha 
mãe é professora na Escola 
Bíblica. Gosto muito de fazer 
as atividades do Mensageiro 
das Crianças e, quando não 
consigo fazer sozinha, meus 
pais me ajudam.
Um abraço, Daniela.

Sou Laura Reisner, 
tenho 8 anos de 
idade e pertenço à 
Congregação Cris-
to Rei, Francisco 
Beltrão, PR. Envio 
uma foto com mi-
nha mãe, Rosiquel 
Reisner. 

Olá, amiguinhos! 
Sou Mariana So-
dré, tenho 8 anos, 
e minha mãe é a 
Ângela Sodré. Eu 
amo muito a mi-
nha mãe. O meu 
pai é o pastor Jai-
der Sodré de Cara-
pina na Serra, ES. 

Nesta foto, estão todos os bisnetos de Neldi Maass. Dona Nel-
di reside em Santo Ângelo, RS, e é membro da Congregação 

Sião. Mãe dedicada, criou seus seis filhos com muito amor e edu-
cação. Estes lhe deram netos, e a família aumentou com a chegada 
dos bisnetos da vovó coruja. 
Da esquerda para a direita: Carolina 
Colla Maass, 4 anos, Annia Maass Tei-
xeira, 7 anos, Amanda Rebello Maass 
Legonde, 1 ano, Neldi Maass, 81 anos, 
Miguel Bender Maass, 1 ano, Francis-
co Bender Maass, 1 ano, Eduardo Ma-
ass Dutra, 7 anos, Gustavo Vill Maass, 
9 anos, Caue Freitas Maass, 8 anos, 
Eduarda Freitas Maass, 4 anos, e Ga-

briel Maass Dutra, 2 anos.

(Uma homena-
gem da vó Gerta 
Schvarz Jurgensen 
a sua neta Josiane 
Bernardes Soares 
Delgado e ao seu 
filho André Ricar-
do Delgado Filho. 
Membros da Con-
gregação Bom Pas-
tor, Limeira, SP.) 

“EU TE AMO, MAMÃE!”
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