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COMUNICANDO SEMPRE
Jesus, a fonte da água viva

Pentecostes
Leia em sua Bíblia Atos 2. 1-21

No dia da festa de Pentecostes (a festa ju-
daica no início da colheita), os discípulos es-
tavam reunidos numa casa em Jerusalém. 
De repente, ouviu-se um som de um ven-
to soprando com força. Todos viram coisas 
parecidas com chamas, que se espalharam 
como línguas de fogo; e cada pessoa foi to-
cada por uma dessas línguas.

Deus enviou seu Espírito, como Jesus ti-
nha prometido. Então, os discípulos come-
çaram a falar, não em sua própria língua, 
mas em línguas que nunca tinham aprendi-
do. Todos ficaram cheios do Espírito Santo!

Por causa da festa, Jerusalém estava cheia 
de visitantes judeus. Eles vinham de vários 
lugares: Egito, norte da África, Pérsia, Creta 
e Arábia. Para surpresa dos visitantes, eles 
ouviam os discípulos anunciando as maravi-
lhas que Deus tinha feito e ensinado, cada 

um em sua própria língua.
A multidão ficou admirada e espantada. 

Então Pedro se levantou e disse em voz alta: 
– Deixem-me falar sobre Jesus!
Ele contou das coisas maravilhosas que 

Jesus tinha feito e ensinado. Como tinha 
sido condenado à morte. E como Deus o 
havia trazido à vida novamente. Pedro con-
tinuou:

– Vocês fizeram uma coisa terrível! Vocês 
crucificaram o Messias enviado por Deus.

As pessoas perguntavam:
– O que podemos fazer?
– Peçam que Deus os perdoe. Comecem 

uma nova vida. Sejam batizados em nome 
de Jesus. E Deus vai lhes dar o seu Espírito. 
Ele vai ficar com vocês para sempre.

Naquele dia, três mil pessoas se tornaram 
cristãs!



MC Atividades
1Quantos discípulos com línguas de fogo você vê na imagem? Depois de contar, pinte o desenho bem 

alegre!



2Circule no quadro 4 palavras que constam nessa história.
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3 Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus: “Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
vocês receberão poder e serão minhas testemunhas...” (Atos 1. 8). Pinte o desenho abaixo e preen-

cha o balãozinho com uma mensagem do amor de Jesus!



4Desenhe no espaço abaixo os discípulos de Jesus. Não se esqueça de fazer as línguas de fogo!

Olá, meu nome é Alana Wottrich, tenho 8 anos. Quero homenagear meu pastor, Edemar 
Mauer, pelo Dia do Pastor. Sou da Congregação Concórdia, de Humaitá, RS. Nas fotos 
aparecem minha irmã, Lavinia, na sua Confirmação, com o pastor; eu, Alana, com as 
flores; e o desenho que fiz para homenagear a IELB pelo seu aniversário.

Desafio
do mês

Em agosto, vamos homenagear nossos pais.
Peça ajuda para a mamãe e escreva um po-

ema ou faça um desenho para seu pai.
Envie até o dia 30 de junho para o e-mail 

mensageiro@editoraconcordia.com.br ou por
carta para o endereço:

Mensageiro das Crianças
Av. São Pedro, 633, bairro São Geraldo

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS


