
   

A menina que cantava

Eu aprendi muitas histórias quando era 
pequena e ia à Escola Dominical. O nome 
do meu professor era Ervino Klemann. 
Ele me ensinou muitas histórias da Bíblia 
e muitas canções. É muito bom ir à Escola 
Dominical. Eu ia com meus pais e irmãos 
à igreja. Na Bíblia nós lemos: “Alegrei-me 
quando me disseram: Vamos à casa do 
Senhor” (Salmo 122.1).

A família fica contente quando está na 
igreja. Complete a figura, desenhando sua 
família dentro da igreja. 
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Na Bíblia está escrito que os pais devem ensinar a 
Palavra de Deus  aos seus filhos. Meus pais também 
liam a Bíblia na nossa casa e falavam para mim e 
meus irmãos sobre o grande amor de nosso salvador 
Jesus. Eles também ensinavam muitas canções, 
e, juntos, nós cantávamos louvando a Deus. Eu 
aprendi a tocar violão e acompanhava as músicas 
tocando violão com alegria.

Pinte a família feliz cantando louvores a Deus.

As pessoas que conhecem Jesus e confiam 
nele gostam de falar às outras pessoas sobre o seu 
amor e de cantar músicas sobre o amor de nosso 
Deus. Na Bíblia encontramos a linda história de 
uma menina que gostava de cantar e tocar um 
instrumento musical. O nome dela é Miriã. Ela era 
irmã de Moisés e ficou vigiando seu pequeno irmão, 
que tinha sido colocado num cesto no rio Nilo, 
demonstrando seu amor e carinho.

Desenhe e pinte Miriã espiando Moisés .
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Miriã aprendeu a louvar a Deus quando 
ainda era pequena. Mais tarde, ela estava 
junto com Moisés e o povo de Israel quando 
saíram do Egito e atravessaram o mar Vermelho 
com segurança.  Então Miriã, ao lado de 
outras mulheres, cantou, dançou e tocou um 
instrumento musical chamado tamborim ou 
pandeiro. 

Ajude Miriã a encontrar o instrumento musical 
que ela tocou:



Desafio 
do mÊs

Em julho comemoramos o Dia do Amigo. Faça 

um desenho ou mande uma foto sua e de seus 

amigos na Escola Dominical. Mostre o quanto 

eles são importantes para você. Envie para nós 

até o dia 30 de maio 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

Encontramos na Bíblia a canção de Miriã. 
Peça ajuda aos seus pais e leia-a em sua Bíblia, 
no livro de Êxodo 15.21. Escolha uma canção 
e cantem juntos, louvando a Deus. Se você 
sabe tocar algum instrumento, aproveite para 
tocar também. Você pode fazer um chocalho 
usando uma garrafa limpa e algumas pedrinhas 
pequenas.

Escreva no balão a canção que Miriã cantou:


