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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

Capacitados para amar
Como é bom receber notícias, ainda mais quando 

são boas, não é mesmo? Quando encontramos al-
guém que não víamos há muito tempo, logo pergun-
tamos: “Quais as novidades?”. Quando Jesus estava 
na companhia dos discípulos, ele sempre lhes conta-
va o que iria acontecer, mas não falava tudo de uma 
vez, pois sabia que os discípulos não iriam entender. 
Ele falava sobre sua morte e ressurreição, que seria 
uma grande tristeza e dor num primeiro momento, e 
logo depois uma grande alegria. Jesus lhes explicou 
isso comparando ao nascimento de uma criança, o 
que é sempre uma notícia muito legal, não é?

Você sabe o que aconteceu logo depois da Pás-
coa? Vou lhe contar: os discípulos estavam em suas 
casas, na Galileia. Pedro estava inquieto, pois era 
maravilhoso saber que Jesus estava vivo, mas tinha 
saudades do tempo em que caminhava ao seu lado 
pela região. Resolveu então pescar, e mais alguns 
discípulos o acompanharam. Conforme a noite pas-
sava, eles foram desanimando, pois não conseguiram 
apanhar um único peixe. De madrugada retornaram, 
e, chegando perto da praia, viram um homem de pé 
gritando para que jogassem as redes do lado direito 
do barco. Eles obedeceram à ordem e a rede encheu 
de peixes. Então João exclamou: “É o Senhor!”. Pe-
dro pulou do barco e nadou até a praia. Jesus tinha 
feito uma fogueira, e prepararam o café da manhã. 

Depois Jesus caminhou pela praia com Pedro e lhe 
perguntou três vezes: “Você me ama, Pedro?”. To-
das as vezes Pedro respondeu: “O senhor sabe que 
eu o amo”. Então Jesus lhe disse: “Tome conta das 
minhas ovelhas”. Naquele momento Pedro sentiu-se 
perdoado e muito amado por Jesus. E você, já se 
sentiu assim?

Você sempre acredita no que lhe contam? Ou 
você duvida, como fez Tomé quando os discípulos 
contaram que Jesus estava vivo? Para acreditar, ele 
queria ver as marcas dos pregos. Aí, no domingo 
seguinte da Páscoa, os discípulos estavam reunidos 
com as portas fechadas e, de repente, Jesus apare-
ceu no meio deles, olhou para Tomé e pediu para ele 
tocar em suas marcas de pregos. Tomé ficou feliz, 
mas também envergonhado, e exclamou: “Você é o 
meu Senhor e meu Deus!”. “Você acreditou porque 
me viu? Felizes são os que creem em mim sem ver 
com os próprios olhos”, respondeu Jesus.

Jesus ensinou os discípulos enquanto esteve com 
eles, depois enviou o Espírito Santo para que per-
manecessem na fé e falassem para o mundo sobre 
o seu amor, pois lhes deu este mandamento: “Assim 
como eu os amei, amem uns aos outros” (Jo 13.34). 
Jesus nos ama muito e quer nos salvar também! Não 
duvidemos, como Tomé fez, e levemos esta notícia 
maravilhosa a todas as pessoas!   



   

MC Atividades

1Jesus me amou muito, a ponto de morrer por mim. Pinte os corações que representam o amor de 
Jesus por mim.

2   Agora escreva ou desenhe de que modo nós podemos demonstrar nosso amor a Jesus.

BRIGAS

PROTEÇÃO DOENÇAS

SALVAÇÃOPERDÃO DOS
PECADOS

TU ME AMAS?
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3   Jesus nos deixou um grande mandamento: “Assim como eu vos amei, amem uns aos outros”. Isso quer di-
zer que devo amar a todos, inclusive os colegas de quem não gosto muito na escola, respeitando cada um. 

Pinte o desenho que representa esse mandamento.
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Olá pessoal do MC! Eu me chamo Dionatan 
Fischer, tenho 8 anos e estou na 3ª série. Te-
nho uma irmãzinha, o nome dela é Emily. O 
nome da minha mãe é Edi Marlize Fischer, e o 
do meu pai é Nelsir Fischer. É a primeira vez 
que escrevo para o MC. Sou da Congregação 
São Pedro de Erval Seco, RS. O nome do meu 
pastor é André Dreher. Adoraria ver a minha 
cartinha publicada na revista. Eu adorei escre-
ver esta cartinha. Beijos e fiquem na paz.

Desafio do mês
Dia 10 de junho é comemorado o dia do pastor. Faça 
uma homenagem ao seu pastor enviando uma carti-
nha com uma foto ou um desenho para o MC Cartas.

Mande até o dia 30 de abril pelo e-mail:
mensageiro@editoraconcordia.com.br,

ou para o endereço:
Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - Bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

5   Demonstre esse amor na prática e convide um amigo da escola para participar de alguma atividade da 
escola dominical durante este ano e conte a ele o que você sabe sobre o grande amor de Jesus por vocês.

4   Descubra a mensagem de Jesus para Tomé pintando os quadrinhos inteiros onde aparece a letra O; de-
pois, copie para o espaço determinado as letras que sobraram abaixo da letra T.

Você também acha difícil crer 
em Jesus sem vê-lo? Então 
faça esta oração:
Querido Jesus, ajude-me a 
acreditar em você sem duvi-
dar. Ajude-me também a sen-
tir o seu amor e cuidado por 
mim a cada dia. Obrigado pelo 
seu grande amor. Amém.


