
   

Guardando e contando 
coisas bonitas

Aninha era uma menina do povo de Deus, que 
foi levada como empregada para uma terra distante. 
Estava longe de casa, mas mesmo vivendo uma situação 
diferente, Deus não a tinha abandonado; pelo contrário, 
estava junto com ela o tempo todo.  

Aninha, que era gentil, querida e educada, acabou 
adotada por um homem muito importante daquela terra, 
Naamã, um grande comandante. Ele gostou tanto da 
menina que a levou para servir e trabalhar para a sua 
esposa. 

Nessa nova casa, ela tinha roupa, comida e estava em 
segurança. Talvez não tenha levado nada material de sua 
casa, mas tem coisas que a gente, não leva numa bolsa, 
mas na mente e no coração. Era assim que ela carregava 
as suas histórias, lembranças de seu povo e de seu Deus. 

Talvez Aninha lembrasse de histórias que você também 
conhece: da criação do mundo; de Abraão, Isaque e 
Jacó; de Sansão, Gideão e do próprio rei Davi. Você 
lembra dessas histórias? Talvez ela lembrasse alguns 
Salmos e os cantarolasse pela casa. Você lembra algumas 
canções da escola dominical? Como é bom quando a 
gente lembra coisas bonitas e as carrega no coração! 

O fato é que Aninha levou algumas coisas para essa 
nova casa. Levou o que estava guardado em seu coração 
e o que dizia respeito a fé que tinha no único Deus 
verdadeiro. 

Os dias foram passando e algo novo e terrível 
aconteceu: Naamã ficou doente, e era uma doença 
incurável, a lepra! Aninha escutava pela casa que os 
médicos não sabiam o que fazer, que os remédios não 
tinham dado certo e que não havia muita esperança. 
Então ela orou pelo seu patrão e pediu a Deus que o 

ajudasse. Aninha lembrou que Deus é poderoso e que 
tinha feito muitas coisas pelo seu povo. 

Lembrou também do profeta Eliseu, através de quem 
Deus tinha feito muitas coisas. Por exemplo: havia uma 
cidade que tinha um rio com águas que não prestavam e 
Eliseu, com o poder de Deus, purificou-as. Havia também 
uma viúva muito pobre que ia perder os seus filhos, pois 
não tinha como pagar as suas dívidas. Ela disse a Eliseu 
que só tinha um pouco de azeite. Ele então mandou que 
ela juntasse potes, bacias, baldes e panelas, e derramasse 
o azeite ali, e o que era um pouquinho virou muito. 
Ela pode pagar as suas dívidas e se manter por um 
bom tempo. O profeta fez também com que 20 pães 
pudessem alimentar 100 homens. E havia muitas outras 
coisas maravilhosas que Deus tinha feito por meio de seu 
profeta. 

Aninha então tomou coragem e falou: “Eu gostaria 
que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em 
Samaria, pois ele o curaria da sua doença!”. Naamã e sua 
esposa escutaram a menina. 

Naamã foi procurar o profeta e este mandou que ele 
se lavasse sete vezes nas águas do rio Jordão, e ele foi 
curado. A partir daquele dia, Naamã passou a adorar 
o Deus de Israel e ainda levou para a sua casa o culto e 
a adoração ao Deus verdadeiro. Isso tudo porque uma 
menina guardou coisas bonitas em seu coração, e no 
momento certo, compartilhou o que tinha guardado. 

Deus nos deu muitas coisas bonitas para guardar, 
cultivar e lembrar, para que no momento certo 
pudéssemos compartilhar o que guardamos. 
(Recontagem da história de I Reis 5)
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Ativi-
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1 Procure no quadro 
abaixo coisas que você 
deve levar sempre em 
sua memória e em seu 

coração:
(oração; palavra de Deus; 
esperança; canção; amor; salmo; 
fé e testemunho)

2 Peça para o papai ou a 
mamãe cantar com você e 
carregue no seu coração a 
canção que diz:

Meu bom Pastor é Cristo, com ele eu andarei
Conduz-me às calmas águas, com ele eu 
andarei.

Sempre, sempre, com ele eu andarei.
Sempre, sempre, com ele eu andarei.
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3 Conduza Naamã até o profeta 
Eliseu e depois ao rio Jordão, 
onde ele foi curado.
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Olá amigos do MC! Meu nome é Alice Yasmin Rusch Ka-
minski. Eu moro no Sítio Gremista e essa é a primeira 
vez que eu escrevo para o MC. Os nomes dos meus pais 
são Janice Valdete Rusch e Leonel Gonsalo Kaminski. O 
nomes do meu pastor é Jonas e eu gosto muito de par-
ticipar da escolinha dominical nas cidade que eu moro 
que se chama Itanhangá, MT. Fiz 10 anos no dia 8 de 
dezembro. Gosto do Mensageiro das Crianças. Às vezes, 
vou na minha madrinha para fazer as atividades. Eu te-
nho três bíblias e já li todas. Gosto muito de ler o antigo 
testamento. Um abraço a todas as crianças do Brasil.

Desafio 
do mÊs

Podemos dizer que é no mês de março que o 

ano efetivamente começa. Faça um desenho 

bem bonito e escreva para o MC contando o que 

você espera de 2015. Envie para nós até o dia 28 

de fevereiro 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
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