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Mensageiro das Crianças
Encarte do Mensageiro Luterano de junho de 2012

FUNDAMENTANDO
Jesus, a Rocha Firme

Jesus é a Rocha Firme, por isso podemos EVANGELIZAR!

Olá, leitores do Mensageiro das Crianças! 
No mês de junho, a Igreja tem como tema o 

EVANGELISMO, que significa levar e falar a mensa-
gem de Jesus às pessoas. Essa é a tarefa dos segui-
dores de Jesus aqui no mundo. 

Também no mês de junho a Igreja Evangélica Lu-
terana do Brasil está de aniversário. A IELB come-
mora 108 anos de fundação em terras brasileiras. 
Quantas bênçãos e alegrias! Parabéns! Foi através 
do trabalho de muitos pastores e evangelistas que a 
IELB cresceu e continua crescendo.

Muitas vezes, pensamos que evangelizar é tarefa 
do pastor, de nossos pais; enfim, dos adultos. Mas 
a verdade é que todas as pessoas que conhecem 
Jesus deveriam falar sobre ele. Antes de subir ao 
Céu, Jesus deixou dito para os seus seguidores: “Ide 
fazei discípulos de todas as nações” (Mt 28.19), isto 
é, “vão por todos os lugares e falem para todas as 
pessoas sobre a salvação dada por mim”.

Assim como os adultos, as crianças também têm 
muitas oportunidades de falar de Jesus. Observe 
quantas chances temos por dia para aproveitar e fa-
lar de Jesus aos nossos amigos, colegas de escola, 
vizinhos, às pessoas que prestam serviços em nossas 
casas e a todas aquelas pessoas que vemos duran-
te o dia. Você pode convidar alguém para participar 
do culto, da Escola Dominical, da juventude mirim 

e tantos outros eventos que acontecem na igreja. 
Você pode dizer o que Jesus fez por você: morreu 
e ressuscitou para lhe dar a Vida Eterna. Você pode 
escrever mensagens bíblicas em cartões para ami-
gos que estão tristes, doentes e até mesmo para 
os que estão felizes. Você pode orar pelas pesso-
as que fazem esse trabalho, como nossos pastores, 
missionários, ou pelos projetos evangelísticos que já 
existem. Além disso, você pode pedir a Deus que lhe 
dê coragem e alegria para falar de Jesus e de seu 
grande amor para as outras pessoas.

Veja, são muitas as oportunidades! Jesus fica 
muito feliz quando falamos a seu respeito. Para cada 
pessoa que conhece Jesus e vive como ele ensinou, 
há uma festa no Céu.

Nem sempre necessitamos de projetos ou ações 
grandiosas para falar sobre Jesus. Cada um pode fa-
zer do seu jeito, e assim fazer a sua parte!

Vamos fazer desta música a nossa oração:

“Posso ser um missionariozinho
se falar de Cristo ao companheirinho;

posso trabalhar em minha Terra.
Manda-me, pois, Senhor.”
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MC Atividades
1   Preencha os espaços do versículo, conforme Marcos 16.15, trocando 

as gravuras por palavras:

2   Desenhe um rosto alegre nas gravuras que mostram como podemos 
aprender mais sobre Jesus para falar aos outros:

______ pelo ____________ inteiro e anunciem o ____________________ a todas as ______________.

(Marcos 16.15).
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3   Desvende o enigma combinando as letras de acordo com as cores: 

4   No dia 24 de junho, vamos comemorar os 108 anos da IELB com um culto especial na cidade 
de Marechal Cândido Rondon, PR. Elabore um cartão com uma bonita mensagem agradecendo a 

Deus por este momento e pelas bênçãos recebidas através da nossa querida Igreja: 
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Jesus nos envia ao mundo para evangelizar, fazendo _________________________________.
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PARABÉNS, IELB!
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Oi, amiguinhos!
Nós somos da Escola Dominical da Congregação São 
Marcos de Flor da Palma, 5º distrito de Canguçu, RS. 
O nome do nosso pastor é Nilson Walder. O nome 
da professora é Nívia Blank Kröning. As crianças da 
turminha são: Taila, Lilian, Camila, Pâmela, Rafaela, 
Andrine, Juliana, Talisson, Danieli, Karine, Suelem, 
Raqueli, Mileny e Lucas.

Olá, amiguinhos. 
Estou muito feliz em poder mandar novamente um 
desenho. Este é de quando meu papai e minha ma-
mãe se conheceram, em uma conversa na igreja. 
Um grande abraço com Jesus no coração! 
Davi Kufeld, São Miguel do Oeste, SC.

Desafio 
do mês

Em agosto, vamos homenagear nossos pais. 
Peça ajuda para a mamãe e escreva um poema 
ou faça um desenho para seu pai. Envie até o 
dia 30 de junho em boa resolução para o e-

-mail editorial@editoraconcordia.com.br ou por 
carta para o endereço:

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

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

“Fiquei alegre quando me disseram: – Vamos à casa 
de Deus, o Senhor”  (Salmo 122.1).

1. Palavra encontrada no exercício 3.

2. O Livro dos livros.

3. Devemos pregar a todas as ________.

4. Evangelizar é falar de Jesus ______.

5. O evangelista que escreveu o versí-
culo estudado.

6. Casa de Deus.

5   Existe uma pessoa que trabalha muito na evangelização. Comemoramos o seu dia 
em 10 de junho. Você sabe quem é? Complete a cruzadinha abaixo e descubra:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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