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Queridos leitores do MC!
O ano de 2017 é o ano da co-

memoração dos 500 Anos da Re-
forma Luterana, por isso fiquem 
ligados, todos os meses o MC vai 
destacar algo sobre o reforma-
dor Martinho Lutero.

Também em março, iniciamos 
um novo período da Igreja, a 
Quaresma. É o período em que 
todos os cristãos se preparam 
para a celebração da Páscoa. Um 
tempo de penitência e de arre-
pendimento.

Na Bíblia, em Lucas 19.1-10, 
temos uma bonita história de 
alguém que se arrependeu e foi 
perdoado por Jesus. É a história 
de Zaqueu, você conhece?



Zaqueu teve uma grande surpresa: Jesus olhou para ele, chamou-o pelo nome e pediu 
que ele descesse da árvore, pois queria ficar em sua casa.

Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus em sua casa com muita alegria. A conversa que 
tiveram mudou a vida de Zaqueu. Ele se arrependeu dos seus erros e resolveu mudar de 
vida. E Jesus disse:

Zaqueu era um cobrador de impostos desonesto e não conhecia Jesus. Por isso, onde 
ele morava, muitos não gostavam nem um pouco dele. Certo dia, Jesus passou por ali, e 
Zaqueu quis conhecê-lo. Ele era um homem baixinho, então subiu em uma árvore para ver 
Jesus passar. Ligue os pontos e pinte a cena:



Jesus conhecia Zaqueu e conhece você também. Ele sabe qual é o seu 
nome e quer mudar a sua vida através do arrependimento e perdão dos seus 
pecados.

Pinte somente as letras onde há pontinhos e descubra a resposta: Quem 
pode transformar vidas?

Na época de Martinho Lutero, os cristãos não tinham acesso à Bíblia, por 
isso não sabiam se o que era ensinado estava correto.

Lutero tinha muitas dúvidas sobre o arrependimento e o perdão de peca-
dos, então resolveu ir morar num mosteiro. Ali ele teve contato com a Bíblia 
e, ao estudá-la, descobriu uma grande verdade:

“Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus” (Romanos 1.17).

Nessa verdade Lutero achou a paz que tanto procurava.  O per-
dão dos pecados não se compra com dinheiro, como tinha sido en-
sinado a ele.  O perdão dos pecados nos é dado através do grande 
amor de Deus, que deu seu único Filho, Jesus, para a nossa salvação.

Assim, Lutero descobriu que o perdão é gratuito, que somos 
perdoados unicamente pela fé em Jesus. 



Desafio 
do mÊs

Você está feliz com a volta às aulas? Muitas crianças têm dificuldade 

de comprar o material escolar. Que tal montar um kit básico e fazer 

uma doação? Você pode levar diretamente a alguma escola ou pedir 

ajuda ao seu professor para que a sua doação chegue às mãos de quem 

precisa. Faça uma campanha junto aos seus amigos da Escola Dominical 

e realizem juntos essa tarefa. Depois conte para nós como foi essa 

experiência. Envie sua carta até o dia 30 de março 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

Martinho Lutero ensinou muito sobre o arrependimento para o perdão de pecados, em especial para com-
bater a famosa venda de indulgências.

Ajude a criança a encontrar o caminho para o céu... 


