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Encarte do Mensageiro Luterano de abril de 2016

Na vida a partir da Graça de Deus

,

C ontinuamos falando 
dos Dez Manda-

mentos de Deus, aprendendo 
desde pequenos qual é a sua santa vontade 

para todos nós. 
Vocês sabiam que, por meio dos seus manda-

mentos, Deus, na verdade, não está simplesmente 
cobrando algo de nós, mas está desejando algo 
para nós?

Sim, Deus deseja que nós vivamos bem e feli-
zes neste mundo e na eternidade. E por meio dos 
seus mandamentos ele nos ajuda para que isso 
aconteça. Todos os mandamentos são, portanto, 
expressão do grande amor de Deus pela huma-
nidade, assim como o Evangelho, que nos traz a 
graça salvadora de Deus em Jesus Cristo.

Neste mês aprenderemos sobre o desejo de 
Deus no seu 3º Mandamento:

Na Bíblia, Deus diz assim: “Guarde o sábado, 
que é um dia santo. Faça seu trabalho durante 
seis dias da semana; mas o sétimo dia da semana 

Lição: Pastor Egomar E. schEffLEr E Diaconisa rosangELa m. schEffLEr - comissão DE EscoLa DominicaL Da iELB | iLustraçõEs: artur nunEs

3º MANDAMENTO:
“Santificarás o dia do descanso”
Que significa isso?
“Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não 
desprezar a pregação e a sua Palavra; mas devemos 
considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar.”

é o dia de descanso, dedicado a mim, o SENHOR, 
seu Deus...” (Êxodo 20.8-10).

O que Deus está nos ensinando aqui, 
crianças?

É simples: de toda semana nós devemos dedi-
car um dia para Deus. O povo de Israel dedicava a 
Deus o último dia da semana, o sábado. Nós, cris-
tãos, normalmente dedicamos a Deus o primeiro 
dia da semana, o domingo, pois foi o dia em que 
Jesus ressuscitou. É um dia para descansar do tra-
balho. Mas não só isso. Ele deve 
ser USADO PARA DEUS! 

Como podemos fazer 
isso? 

É simples: use esse dia 
para ADORAR A DEUS.                                                            

Vá à Igreja, ao Culto, à 
Escola Dominical... 

– para ouvir 
o que Deus tem a 
falar para você na 
sua Palavra; 

– para estudar 
e meditar na 
Palavra de Deus; 

– para orar, 
cantar, louvar 
e agradecer a 
Deus.



MC 
Ativi-

dades
1 Descubra no quadro de 

letras as 16 palavras 
sublinhadas no texto da 
página anterior:

   Você gosta de ir à casa de Deus? 
Então pinte o desenho bem 
bonito:2



3

4    Versículo bíblico: vamos 
aprender, cantando?    

  O que você pode fazer na casa de 
Deus, na hora do culto? Pinte os 
desenhos do que está correto e 
escreva abaixo o que as crianças 

estão fazendo em cada cena:

Olhe a igrejinha, de torre levantada.
Abrem-se as portas...  De gente não tem nada!
(por quê? Ninguém nos convidou.)

Olhe a igrejinha, de torre levantada.
Abrem-se as portas... Oh! Que gentarada! 

Alegrei-me quando me disseram: 
Vamos, [vamos], à casa do Senhor.
(Salmo 122.1).



Desafio 
do mÊs

24 de junho é o aniversário da Igreja Evangélica Luterana 

do Brasil (IELB). Faça a sua homenagem através de um 

poema ou um desenho. 

Envie até o dia 30 de abril pelo e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br

ou para o endereço:

Mensageiro das Crianças

Av. Pátria, 466 - bairro São Geraldo

CEP: 90230-070 - Porto Alegre, RS


