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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

Amor à Pátria e amor a Cristo
“Brava gente brasileira!/Longe vá temor 

servil/Ou ficar a pátria livre/Ou morrer pelo 
Brasil”. 

Olá, crianças do MC! Vocês conhe-
cem essa música? Essas palavras 
são o refrão do Hino da Indepen-
dência do Brasil, que faz parte dos 
festejos da Semana da Pátria e da 
Independência do Brasil, proclamada 
em 7 de setembro de 1822, por D. Pe-
dro I, libertando o Brasil da exploração de 
Portugal. O autor do hino transformou em 
canção o sentimento do brasileiro por sua 
nação: se preciso for, sem medo, morrer lu-
tando em defesa do país.

Em Lucas 14.25-35, Jesus também cha-
ma seguidores, soldadinhos para lutar ao 
seu lado, que não tenham medo e, acima de 
tudo, que amem muito ao seu Salvador. No 
versículo 27, Jesus diz assim: “Não pode ser 
meu seguidor quem não estiver pronto para 
morrer como eu vou morrer e me acompa-
nhar”.

Calma! Jesus não quer que a gente se alis-

te no exército e nem que a gente morra 
lutando por aí.  Jesus está falando de 
amor, um amor tão forte e corajoso 
que é capaz de vencer o medo e a 
própria morte. O amor de Jesus é 
assim, porque ele lutou contra os 
nossos inimigos e venceu a guerra 

por nós. Esses inimigos são o dia-
bo, o mundo e o mau desejo do nos-
so coração. Quando cremos em Cristo, 
quando somos seus fiéis seguidores, 
estamos prontos para tudo, porque 
o poder e a vitória são de Cristo. Ele 
nos ajuda em todas as dificuldades, 
até quando estamos com medo, e faz 
de nós vencedores!

Com Cristo, mesmo que morra-
mos, já somos vitoriosos! É por isso 
que, na igreja, aprendemos a amar a 

Jesus e a cantar corinhos assim: “Mar-
cha, soldadinho de Cristo! Marcha, solda-
dinho de Cristo! Marcha com teu Salva-

dor! Marcha com teu Salvador! Vence 
o combate em nome do Senhor!”.

Lucas 14.25-35: As condições para ser seguidor de Jesus
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1Desenhe você dentro da armadura do soldado. 2   Agora, é a sua vez de escrever lindos versos 
para Jesus, demonstrando seu amor e sua co-

ragem de ser seguidor dele. Preste atenção no fi-
nal dos versos e encontre palavras que façam rima.

Im
agens: A

rquivo Editora C
oncórdia

Honestidade: Isso tem valor para Deus

Você já achou uma moedinha? Já vi, várias vezes, 
moedinhas jogadas no chão sem que ninguém as 
ajuntasse, porque eram centavos, de pouco valor. 
Mas a gente se esquece que muitas moedas juntas 
formam um grande tesouro! 

Os ensinamentos de Jesus são como moedinhas 
que vamos juntando e fazendo crescer um grande 
tesouro, não desses que se depositam em contas 
bancárias, mas um tesouro para o Reino de Deus.

Na parábola de Lucas 16.1-15, Jesus ensinou que 
é preciso ser honesto em qualquer situação. Hones-
tidade é uma moedinha de grande valor para Deus, 
mas que está muito sumida em nossos dias. Preci-

samos tomar muito cuidado para não perdermos a 
nossa moedinha da honestidade e não sermos de-
sonestos colando nas provas da escola, desobede-
cendo às regras das brincadeiras ou até mesmo não 
devolvendo algo que não nos pertence.

Quando somos honestos, estamos servindo a 
Deus. Quando somos desonestos, servimos a ou-
tros deuses, como ao dinheiro ou até ao diabo. E a 
Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. 
Então, vamos aprender hoje, com Jesus, a sermos 
honestos sempre e a guardar e praticar esse gran-
de ensinamento para toda a nossa vida, custe o 
que custar!

Lucas 16.1-15: A parábola do administrador desonesto

“O meu Jesus me chama
Para ser seu soldadinho.
O meu coração te ama.
Mesmo sendo tão pequenininho.

Jesus é meu Salvador!
Com Ele, a paz é real
Perdoa o
Sim, Ele é um amigo

A Bíblia vou estudar
Para com Jesus aprender
Que devo aos outros
E somente nele

Agradeço-te, ó Pai eterno,
Por me amar tanto assim.
Seu coração
Teu filho fez de



   

HONESTIDADE

NA IGREJA NO ESTADO

3Pegue uma moedinha e um lápis e faça vários círculos com eles no espaço em branco abaixo. Agora, 
com a ajuda de alguém da sua família, procure em Gálatas 5.22-23 outros ensinamentos valiosos, 

como o da honestidade, lá chamados de frutos do Espírito Santo de Deus, e escreva dentro dos círcu-
los, formando várias moedinhas, como no exemplo. Esse é o nosso tesouro!

Rosani M
uniz M
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4   Na igreja e na sociedade, pessoas assumem grandes responsabilidades e precisam ser honestas em 
relação ao cargo que ocupam. A Bíblia nos diz que devemos orar pelas autoridades e pelas pessoas 

com grandes responsabilidades. Peça a ajuda dos seus pais e complete o nome das pessoas com autori-
dade na sua cidade e na sua comunidade. Depois, ore a Deus por eles, pedindo que ele os ajude, e a nós 
também, a serem sempre fiéis e honestos.

Pastor:

Presidente da congregação:

Governador:

Prefeito da sua cidade:



   

Desafio
do mês
No dia 28 de novembro, lembramos 

de agradecer a Deus por todas as bên-
çãos que Ele nos dá; é o dia de Ação de 
Graças. Faça um desenho mostrando as 
bênção de Deus na sua vida. Envie sua 
cartinha para o MC Cartas até o dia 30 

de setembro 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

No dia 13 de maio, o peque-
no Henrique Sezará Gehrke 
completou dois aninhos de 
vida, abraçado pelos pais 
Guilherme e Camila, avós, 
bisavós, tios, padrinhos, 
primos e demais familiares. 
Que Deus continue aben-
çoando-o e iluminando-o 
em sua caminhada. A famí-
lia pertence à Congregação 
Trindade, de Vila Progresso, 
Vera Cruz, RS.

Aniversário!

5   Quando você crescer, onde gostaria de trabalhar? Na igreja? Numa escola? Numa fábrica? Num 
restaurante? Não importa onde e nem o que fará, o que importa é que você seja honesto e faça o 

melhor que puder na sua profissão! No espaço abaixo, desenhe onde você quer trabalhar quando crescer.


