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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

Parabéns, IELB!
Este mês é muito especial para nossa querida Igreja. 
Somos a IELB – Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
– e estamos fazendo, no dia 24 de junho, 109 anos 
de existência. É nosso aniversário! Por isso, para-
béns, IELB!
 Fazer aniversário é motivo de muita come-
moração. Não apenas pela data, mas pelo que ela 
representa. São 109 anos de história, de muito tra-
balho e dedicação à missão do Reino de Deus. São 
109 anos falando de Jesus às pessoas pelo rádio, 
pela televisão, nos púlpitos de nossas congregações 
e, principalmente, através do testemunho pesso-
al de cada cristão luterano. De muitas maneiras, a 
nossa querida IELB, ao longo dos anos, está levando 
CRISTO PARA TODOS! Por isso, parabéns, IELB!
 Somos uma Igreja abençoada! Temos a Pa-
lavra de Deus entre nós. Temos uma doutrina pura, 
correta e verdadeira, tirada desta Palavra, unicamen-
te. Temos pastores preparados e consagrados, pre-
gando e ensinando esta Palavra. Temos membros, 
em cujo coração há amor pelas almas, que ofertam, 
trabalham e servem ao Senhor com alegria. Temos 
Jesus Cristo! Nele está a nossa fé, a nossa espe-
rança e o nosso propósito de vida como pessoas e 
como Igreja. Somos, de fato, uma Igreja abençoada. 
Por isso, parabéns, IELB!
 E você, amiguinho do MC, está feliz por ser 
um cristão e fazer parte da história da nossa Igre-

ja? Sim? Então ouça esta história: Certa vez Jesus 
foi chamado para curar o empregado de um oficial 
romano, que estava muito doente, quase morto. As 
pessoas que foram chamar Jesus disseram que este 
oficial romano merecia ser atendido por Jesus, pois 
era uma pessoa muito querida, que fazia o bem ao 
povo e até tinha construído um lugar para as pessoas 
adorarem a Deus. Quando Jesus já estava perto da 
casa dele, o oficial mandou alguns amigos dizerem 
para Jesus que não se incomodasse em ir até a sua 
casa, pois ele não merecia a honra de falar com Jesus 
pessoalmente; que Jesus apenas desse uma ordem e 
seu empregado ficaria bom. Jesus ficou muito admi-
rado com este homem e disse: “Nunca vi tanta fé”. E 
quando os amigos voltaram para a casa do oficial, seu 
empregado já estava curado (cf. Lucas 7.1-10).
 Sabem o que eu penso, amiguinhos? Que 
quando Jesus disse “Nunca vi tanta fé”, ele estava 
dando parabéns àquele oficial romano. Jesus quer 
ter pessoas assim na sua igreja. Pessoas queridas, 
que ajudam os outros, que ofertam, que ajudam a 
construir igrejas... Pessoas que confiam totalmente 
em Jesus como seu Salvador! Pessoas que gostam 
de estar na Igreja e de servir a Jesus! Você é assim? 
Jesus está no seu coração? Você gosta de ir à Igre-
ja? Gosta de ajudar os outros? Então você também, 
assim como nossa querida IELB, está de parabéns! 
Parabéns, IELB! Parabéns, amiguinho de Jesus!



   

MC Atividades

1Escreva nos balões coisas lindas que têm em nossa (sua) Igreja e pinte bem bonito:

Im
agens: A

rquivo Editora C
oncórdia



   

1.

2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.

2   Procure no texto da primeira página as palavras em negrito e transcreva para a cruzadinha:

3   Nossa querida Igreja tem uma grande missão neste mundo: falar de Jesus para as pessoas, para que 
muitos possam crer nele e serem salvos. Por isso, nosso lema é: CRISTO PARA TODOS. Pinte bem bonito 

as gravuras do lema da IELB:
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Homenagem ao Dia do Pastor
A turminha do culto infantil da Congregação São 
Marcos, de Nova Estrela, Arabutã, SC, parabeniza o 
pastor Everaldo Teixeira pela passagem do seu dia. 
Nosso muito obrigado e que continue nos ensinan-
do o caminho certo.

Desafio
do mês

Para agosto, temos um desafio especial: ho-
menagear nosso papai terreno e nosso Papai 
do Céu. Mande uma foto com seu pai ou com 

uma pessoa que o ensinou sobre Deus e a 
vida eterna para o MC Cartas até o dia 30 de 

junho 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

Olá pessoal do MC! Eu me chamo Evelin Bru-
na Skalee. O meu pai se chama Marcelo João 
Skalee e minha mãe se chama Ana Maria Ska-
lee. Tenho um irmão chamado Ervin Paulo 
Skalee. O nome do meu pastor é Fernando 
Boone, e o meu avô Ervino Skalee também 
é pastor. É a primeira vez que escrevo para o 
MC Cartas. Tenho 9 anos. Beijos!
Evelin Bruna Skalee, Itapema, SC.

Eu, Brenner Cayná Kiepert, tenho 9 anos. Meu 
pai é Gerson e minha mãe é Tatiane. Gosto do 
MC. É a primeira vez que escrevo. Eu, minha 
irmã Bruna e meu irmão Vitor estamos ho-
menageando o nosso pastor Dilson L. Glienke 
pelo Dia do Pastor. Ele é muito legal e nos en-
sina a Palavra de Jesus em nossa Comunidade 
Monte Sinai, Flor da Terra Roxa, ES.
Oração: Senhor Deus, obrigado pelo pastor 
Dilson e por todos os pastores da nossa IELB. 
Amém.

4  Escreva uma oração agradecendo ao Papai do Céu pelo aniversário da nossa Igreja:


