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CAPACITANDO

Jesus - o sol nascente

MC Historia
O sol de nossas vidas
Que visão maravilhosa é um céu estrelado! Muitas pessoas o contemplam por horas e horas. Mas,
então, amanhece e deixamos de ver estrelas, pelo
menos até a noite seguinte, certo? Por quê? Porque
surge no céu a mais importante de todas as estrelas
do universo: o sol. O sol é a estrela mais próxima de
nós e a que melhor conhecemos.
Vocês já imaginaram se não existisse o sol? Como
seria o mundo sem o sol? As plantas não cresceriam,
sempre seria escuro e frio, nossa vida seria muito
triste, pois sem sol ficaríamos doentes. Um mundo
sem sol não seria possível – o mundo não teria vida.
O mundo em que vivemos é como um mundo sem
sol. A maneira que vivemos, em desobediência, brigas, inveja, mentira, violência e tantas coisas erradas que fazemos todos os dias, transforma a nossa
vida em uma grande escuridão. Deus não gosta dessas coisas. Mas Deus nos ama muito e providenciou
uma saída para essa escuridão: Jesus.
Quando a Bíblia fala de Jesus, o sol nascente (sol
da manhã), ela quer dizer que Jesus é o sol que nasce em nossas vidas todos os dias, desde o dia do
nosso batizado, também quando buscamos na Palavra de Deus os ensinamentos para viver conforme
ele ensinou.
O sol da manhã faz bem para a nossa saúde.
Ele libera a vitamina D, tão importante para uma
vida saudável. A Palavra de Deus é assim também,
como uma vitamina para a nossa vida de fé aqui no
mundo. Ela nos mostra Jesus, que é o sol que nos
faz saudáveis e fortes espiritualmente. Jesus, o sol,
vai iluminar nossa vida para uma vida saudável com
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Deus e com as outras pessoas.
O sol também é luz. A Bíblia também diz que
Jesus é luz. Aliás, Jesus mesmo disse: “Eu sou a luz
do mundo”.
Jesus é a luz que brilha e ilumina o caminho das
pessoas que querem viver uma vida com ele.
Buscar na Bíblia os ensinamentos de Jesus nos
ajuda a viver na luz e ser luz para outras crianças.
Sempre que Jesus brilhar em nossas vidas, também
podemos ser luz na vida de outras pessoas. Como
é bom saber que Jesus é o sol, a luz, o brilho em
nossas vidas!
E você sabia que muitas crianças e muitos adultos
ainda não conhecem este sol e não tem o seu caminho iluminado por Jesus? Por isso, vivem uma vida
triste e sem esperança.
E nós, que temos este sol maravilhoso que é Jesus, também temos a responsabilidade de passar
adiante essa verdade que salva e transforma muitas
vidas.
Somente a luz de Jesus pode iluminar os que andam na escuridão para uma nova vida com Deus.
Deus quer que através de você a sua luz brilhe no
mundo. Como diz este belo canto de louvor:
“Dentro de mim existe uma luz, que me
mostra por onde deverei andar.
Dentro de mim Jesus Cristo é o sol, que
me ensina buscar o seu jeito de amar.
Minha luz é Jesus.
E Jesus me conduz
Pelos caminhos da paz.”
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MC Atividades
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Ligue o SOL e JESUS com as palavras, de acordo com o seu significado:

Vitamina D
Apaga o pecado
Energia
Está no céu
As plantas precisam
Vida
Amor
Apaga a escuridão
As pessoas precisam
Encontramos na Bíblia
Encontramos no espaço
Está no meu coração
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Leia em sua Bíblia o Evangelho de João, no capítulo 3, e descubra nos versículos 16, 17, 19 e 21 as palavras para preencher o diagrama abaixo e encontrar o LEMA da IELB para 2013, nas casas em destaque:
Porque Deus ________ o _______
tanto, que deu o seu ______ Filho,
para que todo aquele que nele _____
não morra, mas tenha a vida _______.
(v.16)

R

Pois Deus mandou o seu _______ para
_______ o mundo (v.17)

Mas os que _______ de acordo com
a __________ procuram a luz, (v.21)

V

N
H
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Deus ________ a luz ao mundo, mas as
_______ preferiram a escuridão. (v.19)
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Escreva nos traços, a letra anterior à que está escrita abaixo do traço e descubra uma mensagem consoladora:

K
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Ângela N. Schünke
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Pinte e desenhe no sol um rostinho feliz, mostrando a alegria de ter Jesus em sua vida.
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Descubra o caminho que leva as crianças até Jesus, o sol nascente:

Oi, meu nome é Gabriel Vervloet. Esta é a quarta
carta que eu mando para vocês. Meus pais se
chamam Edilson e Adinéia, e tenho dois irmãos,
Rafael e Miguel. Meu pastor se chama Gilmar Klippel. E esta é a história da Bíblia que eu mais
gosto, porque foram os dias que Deus criou nosso mundo para vivermos e cuidar dele.

Desafio
do mês

Olá, amiguinhos! Eu sou Maria Eduarda Gonçalves Oliveira, tenho 9 anos e faço parte da Congregação Paz de Ipatinga, MG. A minha história
preferida da Bíblia é o nascimento de Jesus porque com o nascimento de Jesus começamos uma
nova vida, a vida do perdão dos nossos pecados.
Mª Eduarda G. Oliveira – Cel Paz de Ipatinga, MG
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Quem você gostaria de ver nas férias? Escreva
uma mensagem sobre Jesus para essa pessoa
e mande junto com uma foto de vocês para
nós até o dia 30 de novembro, pelo e-mail
mensageiro@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
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