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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

Ponham em primeiro lugar o reino de Deus

Quando Jesus esteve entre nós, usou muitas pa-
rábolas para ensinar seus discípulos e todas as pes-
soas que sempre estavam com ele. 

Certa vez, um homem 
pediu que Jesus man-
dasse seu irmão dividir 
a herança que seu pai 

tinha deixado para eles. 
Na lei judaica, o irmão 
mais velho sempre re-
cebia uma parte maior 

da herança, porque ele 
seria o responsável pelos 

cuidados com a mãe, viú-
va, e as irmãs solteiras.

Aquele homem não era 
o irmão mais ve-

lho; havia re-
cebido apenas 
uma parte da 
herança e es-
tava chateado 

por isso.
Jesus aprovei-

tou este momento 
para ensinar sobre 

as preocupações que as pessoas têm neste mundo 
por causa das riquezas e dos bens materiais que um 
dia ficarão aqui na terra.

Jesus nos lembra que Deus, o nosso criador, fez 
todas as coisas e cuida para que tenhamos sempre 
o suficiente para viver neste mundo. Assim ele cuida 
das aves, que sempre têm o alimento sem precisar 
trabalhar; dá colorido às flores, e elas são mais bo-
nitas do que a melhor roupa que um rei já vestiu. Da 
mesma forma Deus cuida de nós também; ele nos 
deu este mundo para que vivamos aqui e cuidemos 
bem de tudo o que ele nos dá, sabe por quê? Um dia 
Jesus vai voltar sem que a gente esteja esperando, 
por isso, é preciso estar preparado. Não devemos 
brigar uns com os outros por causa das riquezas 
deste mundo.

É difícil não pensar sobre o nosso futuro? Você já 
pensou sobre isso? Alguém já perguntou a você: “O 
que você vai ser quando crescer”? 

Quero lembrar a você, querida criança, que Deus 
capacita os seus filhos para viverem neste mundo, 
e a coisa mais importante é confiar em Jesus sem-
pre. Ele é o nosso Senhor e Salvador e nos diz em 
Lucas 12.31: “Ponham em primeiro lugar na sua 
vida o reino de Deus, e ele lhes darás todas essas 
coisas”. 

Leia em sua Bíblia: Lucas 12. 13- 56 e Lucas 13. 22-30



   

MC Atividades

1Pinte.

Mês dos pais
Nossos pais sempre querem o melhor para nós, mas a missão mais importante que um pai tem em relação a 
um filho é levá-lo à fé em Jesus e ensinar-lhe que um dia estaremos todos juntos no Céu, onde não haverá 
choro, tristeza e preocupações com o futuro, porque ficaremos para sempre com Jesus.
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a. Pai de Isaque

c. Pai de Josué

Querido Pai,
eu te agradeço

b. Pai de Davi

d. Pai de Moisés
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2   A Bíblia fala de muitos pais que confiaram em Deus, entregando a vida de seus filhos ao cuidado do 
Pai Celeste. Vamos descobrir o nome desses pais:

3   Todos nós temos um Pai Maior que está no comando de nossas vidas: Deus. Escreva uma oração 
agradecendo ao Pai Celestial por Jesus e por tudo o que ele nos dá:
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Desafio
do mês

Para comemorar o Dia das Crianças, em 12 de 
outubro, peça para sua professora da Escola Bí-
blica tirar uma foto de todas as crianças da sua 
igreja para mostrar aqui no MC. Envie para o 

MC Cartas até o dia 31 de agosto 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



   

Julia Albach, da Congrega-
ção Trindade, de Imbitu-
va, PR, junto com seu pai 
Evalmir Albach, que é um 
dos responsáveis pelo en-
sinamento da Palavra de 
Deus, mostrando o cami-
nho de Deus para sua fi-
lha e fortalecendo todo dia 
sua fé. Feliz Dia dos Pais!

Olá, pessoal! Meu nome é Davi Isaque Buss Weiss, 
tenho sete semanas de vida e gostaria de homena-
gear meu papai, Martinho Lutero Weiss Santos, no 
seu primeiro Dia dos Pais, com uma foto nossa no 
MC. Essa foto é do meu Batismo, em 1º de junho, 
que foi feito pelo meu pa-
pai, que é pastor da Con-
gregação Bom Pastor, de 
Dourados, MS. Obrigado, 
papai, por todo carinho e 
cuidado a mim dispensado 
e por me contar e ensinar 
que Jesus me ama desde a 
barriga da minha mamãe!

Oi! Meu nome é Sofia 
Malgarin Novais, e no 
Dia dos Pais (10 de agos-
to) farei 3 aninhos. Sou 
de Nova Santa Rita, RS, 
e moro com meus pais, 
Rodrigo Novais e Leticia 
Malgarin. Somos da Con-
gregação de Berto Círio. 
Minha mãe está enviando 

nossa foto para o MC para dizer que, com mui-
to carinho, meu pai me mostrou o caminho em 
que devo andar. Nossa família é tudo!

Olá, MC! Meu nome é Rafaela Hermann Schmökel. 
Eu gosto de fazer 
as suas ativida-
des. A minha his-
tória favorita da 
Bíblia é a  Barca 
de Noé. Meu pai 
é pastor na Bu-
riti. Eu moro em 
Buriti, interior de 
Santo Ângelo, RS.

Olá, amiguinhos do MC! Meu nome é Laura Reis-
ner, tenho 10 anos, sou da Congregação Cristo 
Rei, de Francisco Beltrão, PR, e sou muito feliz 

aqui. Envio esta foto com 
meu querido pai, Isildo. 
Agradeço ao Papai do Céu 
por ter um pai tão mara-
vilhoso, que me ensina 
muitas coisas sobre Deus 
e o caminho a ser trilhado 
para um dia estar junto a 
ele. Abraços para todas as 
crianças do MC!

Olá! Eu me chamo 
Henrique Bahr Einhar-
dt, e esse é meu pa-
pai, Ivan Braum Ei-
nhardt. Gostaria de 
homenageá-lo no Dia 
dos Pais e agradecer-
-lhe por me levar 
sempre aos cultos e à 
escolinha dominical; 

por me ensinar as musiquinhas sobre a Vida 
Eterna e o Papai do Céu. Tenho 2 aninhos e já 
sei orar o Pai Nosso. Moro em Jardim América, 
Capão do Leão, RS, e somos da Congregação 
Cordeiro de Deus.

Olá amiguinhos do MC! 
Meu nome é Joanna 
Castro Becker, tenho 2 
anos e 9 meses, moro 
em Sapiranga, RS, e 
minha Congregação é 
a São Mateus. Minha 
mamãe se chama Ân-

gela Castro Becker, e meu papai, Marcelo Breno 
Becker. Quero homenagear meu papai Marcelo pelo 
seu dia especial! Mamãe conta que quando eu esta-
va em sua barriga ele já cantava músicas de Jesus, 
orava e lia a Palavra de Deus para mim. Agora que 
já estou aqui com minha família, papai canta e toca 
violão para mim. Gosto de muitas músicas de Jesus, 
dentre elas Deus tem amado, Grande muito grande 
e Meu bom Pastor é Cristo. Papai Marcelo é um pre-
sente de Deus em minha vida, e agradeço ao Papai 
do Céu por ter me dado este paizinho tão amoroso 
e fiel a Deus. Um abraço carinhoso a todos; também 
ao vovô Breno Becker e ao vovô Celonir Castro.


