
   

MC Historia

Mensageiro das Crianças
Encarte do Mensageiro Luterano de novembro de 2013

COMUNICANDO SEMPRE
Jesus, a fonte da água viva

A água da vida
Para entendermos o que Deus disse neste versí-

culo do livro de Isaías, precisamos “navegar” pelos 
ensinamentos de Deus, partindo de quando ele guiou 
o seu povo pelo deserto. Vocês sabem que no deser-
to a água é rara; tem pouca ou nada. O povo tinha 
saído do Egito e caminhava guiado por Moisés para a 
terra prometida e resmungava, reclamava que esta-
va com sede. Muita sede. Você já sentiu muita sede? 
Como é bom tomar água.  

Deus respondeu ao povo que estava com sede 
mandando Moisés encostar seu cajado na rocha, mas 
Moisés estava irritado com as reclamações do povo e 
bateu na rocha, duvidando de Deus: “Por acaso vou 
tirar água desta rocha?”. 

E Deus fez jorrar água e o povo saciou a sua sede. 
O povo entrou na terra prometida e ficou esperan-

do a promessa da vinda do Salvador do mundo se 
cumprir. 

A promessa se cumpriu com a vinda de Jesus ao 
mundo, que, ao ensinar o povo quando estava aqui, 
comparou-se com a fonte da Água da Vida. Ele disse 
que quem beber desta Água terá sua sede saciada. 

Como saciamos a sede espiritual? Quando ouvi-
mos a Palavra de Deus e quando os adultos vão à 
Santa Ceia. 

Cada vez que ouvimos as histórias bíblicas, esta-
mos dando oportunidade ao Espírito Santo de agir 
em nosso coração, aumentando a fé em Jesus, a fon-
te da água da vida. 

Jesus está sempre pronto a saciar a nossa sede. 
Ele também quer que nós comuniquemos que ele é 
a fonte da água da vida. Ele diz: “[...] o que crê em 
mim jamais terá sede” (Jo 6.35). Isto quer dizer que 
ele sacia a nossa alma, a nossa vida espiritual. 

Jesus está ao nosso lado. Ele sacia a nossa sede.

“[Disse Deus:] eu os guiarei e os levarei até as fontes de água” (Isaías 49.10)

“A pessoa 
que beber da 
água que eu 
lhe der nun-
ca mais terá 

sede” 
(João 4.14)
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Isaías 49.10.

2Complete com as palavras em negrito: 

1Preencha os números conforme as letras e relembre o que Deus faz pelos seus filhos. Escreva na 
linha o versículo encontrado.

Im
agens: A

rquivo Editora C
oncórdia

1 A
2 E
3 I
4 O
5 U
6 D
7 F
8 G
9 L
10 N
11 R
12 S
13 T
14 V

SALVADOR - FONTE DA ÁGUA VIVA - AMOR - VIDA

Jesus é _____________________________________

Jesus é _____________________________________

Jesus é _____________________________________

Jesus é _____________________________________



   

JESUS, 

FONTE 

DA AGUA 

VIVA!

3Pinte a frase:

C
élia M

arize B
undchen 



   

4Com as palavras abaixo preencha o quadro e descubra a resposta no destaque para completar a 
frase:

Desafio
do mês
Estar de férias é muito bom! Aproveite o 
descanso e faça um lindo desenho de sua 

história bíblica preferida e nos conte o porquê 
dela ser sua escolhida. Envie para o MC Car-
tas, até o dia 30 de novembro, 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

Na Congregação São Lucas, de Ponto Alto, ES, há 
oito professoras de Escola Bíblica e temos a frequên-
cia de 20 a 30 crianças, que são divididas em duas 
turmas. Agradecemos a Deus por podermos traba-
lhar com os pequeninos e assim, juntos, aprender-
mos mais da santa vontade de Deus. 

PERDÃO

AMOR

FONTE

VIDA

JESUS

PALAVRA

BÍBLIA

ÁGUA

Jesus é nosso

____________________ !


