Mensageiro das Crianças
Encarte do Mensageiro Luterano de julho de 2012

FUNDAMENTANDO
Jesus, a Rocha Firme

MC Historia
No Pentecostes, o Espírito Santo nos ensina sobre Jesus
Queridos amiguinhos do Mensageiro das Crianças!
Estamos vivendo o período do ano chamado Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia depois da
Páscoa. Era uma festa importante para o povo de Israel e nesse dia Deus Espírito santo se apresentou se
manifestou de uma forma muito bonita e muito forte.
Ele, o Espírito Santo, veio para nos ensinar as verdades da Bíblia, e para nos ensinar que tudo o que ela
diz é verdadeiro. Nós podemos dizer que este é o trabalho do Espírito Santo: ser um verdadeiro professor.
Dentre as verdades que o Espírito Santo quer
nos ensinar estão os ensinamentos sobre o Salvador Jesus. Mesmo que sejam coisas difíceis de
entender, o Espírito Santo nos mostra que elas
são verdadeiras. Ele nos convence que podemos crer e confiar num Deus que pode fazer
coisas impossíveis, como Jesus fez.
Um homem tinha uma filha muito querida que
tinha morrido, Jesus chamou essa menina e ela
viveu de novo. Numa outra ocasião, uma grande
multidão tinha seguido Jesus até um lugar deserto, então Jesus com cinco pães e dois peixes
alimentou todo mundo. E quando os discípulos,
de madrugada, estavam atravessando o mar de
barco e remavam com dificuldade, Jesus foi andando por cima da água até onde eles estavam.
Essas coisas que Jesus fez são impossíveis para
nós, mas não são para Jesus porque Cristo não
é uma pessoa comum; ele é verdadeiro homem
e também é verdadeiro Deus, por isso ele pode
fazer qualquer coisa.
Quem nos ensina essa verdade sobre Jesus é
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o nosso Professor Divino, o Deus Espírito Santo. Sem
o trabalho desse professor, não poderíamos crer nem
confiar em Jesus como nosso Salvador.
É uma grande bênção e deve encher o nosso coração de esperança e alegria podermos confiar e colocar a nossa vida nas mãos de nosso Deus de amor,
que tudo pode fazer e faz por nós, os seus filhos.
Quando temos medo, quando estamos em dúvida, quando estamos em perigo, podemos confiar e
contar com o nosso Jesus que é Deus Forte para nos
ajudar e socorrer.
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Pinte o desenho de Jesus ressuscitando a menina:
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Imagens: arquivo Editora Concórdia

A. Jesus ficou com pena da multidão porque eram como... – (Mc 6.34)
B. Jesus chamou quantos discípulos? – (Mc 6.7)
C. O rei que mandou cortar a cabeça de João Batista. – (Mc 6.26)
D. Os discípulos deviam ir de barco até qual povoado? – (Mc 6.45)
E. Quais mantimentos havia para alimentar a multidão? – (Mc 6.39)
F. Significa, “menina eu te mando levanta-te”- (Mc 5.41)
G. Quem pediu a cabeça de João Batista? – (Mc 6.22)
H. A cabeça de João foi colocada onde? – (Mc 6.28)
I. O número de moedas/dinheiro necessário para alimentar a multidão no deserto. – (Mc 6.37)
J. O que os discípulos pensaram que Jesus era quando o viram andando por cima das
águas? – (Mc 6.49)
K. Onde Jesus subiu para orar? – (Mc 6.46)
L. O lugar onde a multidão estava com fome era como... – (Mc 6.35)
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Vá com Jesus até o barco dos discípulos:
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Caça frases – Procure quatro coisas que o Senhor Jesus fez:

Pastor Rubens José Ogg – Secretário da IELB.
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Desenhe rostos com as expressões que você imagina para cada situação:

A. Como ficou o rosto dos discípulos
enquanto eles estavam remando?

B. Como ficou seu rosto quando eles viram
Jesus caminhando por sobre as águas?

C. Como eles ficaram depois que
Jesus acalmou a tempestade?

Desafio
do mês
No dia 7 de setembro comemora-se a independência do Brasil.
Escreva uma cartinha dizendo o
que você gosta no nosso país. Você
também pode mandar junto um
desenho ou uma foto. Envie até o
dia 31 de julho para o e-mail
mensageiro@editoraconcordia.
com.br ou por carta para o
endereço:
Este foi o desenho que o
Paulo Josué Guerreiro fez
da sua igreja.
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