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Na vida a partir da Graça de Deus

Oi, amiguinho do MC. 
Neste mês, novamente vamos 
comemorar a Festa da PÁSCOA. 
Você sabe o que significa a 
palavrinha “Páscoa”? Significa 
“passagem”. Para nós, que cremos 
em Jesus, a Páscoa é a passagem 
da morte para a vida. 

Na Bíblia nós lemos uma 
história sobre uma visita que 
Jesus fez a uma pequena cidade 
chamada Naim, onde vivia uma 
viúva. No dia em que Jesus passou 
por lá, com os seus discípulos, foi o 
dia mais triste dessa viúva. Sabem 
por quê? Porque havia morrido 
o seu único filhinho... Muita dor! 
Muito sofrimento! Ela estava 
chorando muito quando levavam 
o menino para ser sepultado. Mas, 
então, Jesus aproximou-se e, com 
muito amor no coração, disse 
à viúva: “Não chores”. E então 

Jesus fez algo que deixou todos 
maravilhados: ele chegou perto 
do caixão e disse para o menino 
que estava morto: “Menino, eu te 
ordeno: levanta-te”. Na mesma 
hora, o menino levantou do caixão 
e começou a falar com as pessoas. 
Que maravilha! Que alegria para a 
mamãe! Seu filho único, que estava 
morto, agora estava vivo de novo! 
Jesus o tinha ressuscitado! Ele 
passou da morte para a vida! (Leia 
esta história em Lucas 7.11-17)

Durante a semana da Páscoa, 
a Semana Santa, nós lembramos 
o que aconteceu com o próprio 
Senhor Jesus. Ele foi preso e 
maltratado. Colocaram uma 
coroa de espinhos na sua cabeça 
e o levaram para ser morto. Foi 
pregado numa cruz e morreu. 
Mas ele RESSUSCITOU! Passou da 
morte para a vida! 

Aquele menino, que Jesus 
ressuscitou, claro, morreu de 
novo, um dia. Mas Jesus, não! A 
ressurreição de Jesus foi diferente. 
Ele ressuscitou com um corpo 
glorioso! Ele ressuscitou para a 
Vida Eterna! E a grande promessa 

de Jesus é que todos nós também 
um dia vamos ressuscitar como 
ele, para viver para sempre 
junto dele. Ele diz: “Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim, ainda que morra, viverá” 
(João 11.25).

Você crê em Jesus, 
amiguinho? Você crê que ele é o 
seu Salvador? Então fique muito 
alegre! Porque um dia, quando 
Jesus voltar, mesmo que você 
tenha morrido, você também 
vai ressuscitar para estar com 
ele num novo céu e numa nova 
terra... para sempre! Creia sempre 
em Jesus e tenha uma FELIZ 
PÁSCOA!

Pastor Egomar E. schEfflEr E 
rosangEla m. schEfflEr

Páscoa – O milagre 
da ressurreição!



MC 
Atividades

JESUS VIVIA LÁ NO CÉU, MAS 
UM DIA PRA TERRA VEIO

PARA SALVAR A TODOS NÓS

SOBRE UM BURRINHO EM 
JERUSALÉM E FOI SAUDADO 

COMO UM REI

MAS NA QUINTA-FEIRA JESUS 
FOI PRESO

1 Vamos relembrar alguns 
acontecimentos da Semana Santa?
Pinte os desenhos e faça os que estão 
faltando e aprenda a canção “A Páscoa de 

Jesus” .  (Letra cifrada e gravação estão disponíveis 
no Facebook da Comissão Nacional de Escola 
Dominical .  Também pode ser sol icitada ao autor pelo 
email :  eescheffler@yahoo.com.br).



NA SEXTA-FEIRA, NA CRUZ 
PREGADO

NO MESMO DIA ELE MORREU

MAS NO DOMINGO 
RESSUSCITOU

É A PÁSCOA! É A PÁSCOA! :: 
É A PÁSCOA DE JESUS!

FELIZ PÁSCOA!!



Olá, amiguinhos do MC! Meu nome é Théo Couto, tenho dois anos. 
Minha vovó Cema resolveu contar para vocês uma coisa linda que 
aconteceu comigo. No dia 2 de novembro foi o meu Batismo. O pastor 
Edson Oliveira, aqui de Belo Horizonte, MG, da Congregação Cordeiro 
de Deus, onde meu pai me leva para ouvir a Palavra de Deus, cha-
mou meus pais e eu para irmos até o altar. Eu estava todo de branco, 
muito lindo. Vovó Cema falou que eu parecia um anjinho. A igreja 
estava cheia e era uma festa só, com direito a coral e tudo mais. Vo-
cês tinham que ter visto! Todos tiravam fotos. Eu estava curioso, e o 
pastor então falou e colocou água na minha cabeça. Foi muito bom! 
Meus padrinhos são meus titios: Wendye Monique, Winnye Madeley-
ne, Izabel Cristina e José Hilton. Meus pais são Weber Couto e Leila 
Rodrigues. Sou muito feliz, amado e querido. Gosto muito de ir à 
igreja e à escolinha dominical, cantar e ver meus amiguinhos. Mando 
beijinhos para todos.

Olá, amigos do MC. Meu nome é 
Gabriele Cristina Rusch. Moro no 
Sítio Gremista, em Itanhangá, 
MT. Tenho 3 anos e adoro a escoli-
nha dominical. Eu quero ir à igre-
ja todos os dias para cantar com 
a profe Sonia. Eu adoro a música 
“Pulo alto”. Também gosto muito 
de cachorros e gatos. Quando mi-
nha prima Alice vem me visitar, 
nós duas lemos e fazemos as ati-
vidades do MC. Tchau! Mando um 
beijo e um abraço para todas as 
crianças do Brasil!

Desafio 
do mÊs

Junho é mês de São João. Muitas das nossas 

Congregações também fazem suas festas 

juninas. Faça um desenho bem bonito e escreva 

para o MC contando como você comemora essa 

festa. Envie para nós até o dia 30 de abril 

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


