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Oi, amiguinho do MC!
Neste ano, nós, cristãos luteranos, 

estamos comemorando os 500 anos 
de existência da Igreja Luterana no 
mundo todo. Tudo começou com um 
padre chamado Martinho Lutero, na 
Alemanha. Ele queria que as pesso-
as ensinassem e seguissem somente 
o que estava na Bíblia, a Palavra de 

Deus. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 e 
morreu no dia 18 de fevereiro de 1546.

Neste mês de abril, também vamos lem-
brar novamente a história da Pás-
coa, quando falamos, em nossas 
igrejas, sobre a morte de Jesus 
e sua ressurreição (leia em sua Bíblia: 
Marcos 16.1-8). Lembramos como Jesus 
morreu na cruz, mas não ficou morto... 
tornou a viver e foi visto por muitas 
pessoas, antes de subir de volta ao céu.

Responda a uma pergunta, amiguinho:

Você tem medo de morrer?

Na época de Lutero, as pessoas tinham muito medo 
da morte. Havia muitas doenças e epidemias... e pou-
cos médicos. As pessoas não viviam muito tempo. Além 

disso, a Igreja causava um pavor enorme nas 
pessoas, pois em vez de falar do amor sal-

vador de Deus, em Jesus Cristo, só 
falava de Deus como um juiz que 

ameaçava a todos com a condenação ao 
inferno.

Lutero, quando ainda era criança, e 
mesmo jovenzinho, também tinha muito 
medo da morte. Um dia, quando estava 

caminhando por uma estrada, houve uma forte tempes-
tade, com muitos 
raios e trovões, 
e ele ficou com 
tanto medo de 
morrer que fez 
uma promessa: 
se Deus o livras-
se da morte, ele 
entraria em um mosteiro e se tornaria padre. E foi o 
que ele fez.

Mas, veja, amiguinho, al-
guns anos depois, Lutero já 

não tinha mais medo de 
morrer. E sabe por quê? 

Porque ele começou a ler e estudar a Bíblia e desco-
briu que Deus tem um amor muito grande, tão grande 
que mandou seu próprio Filho ao mundo, para salvar 



toda a humanidade. Lutero descobriu que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salva-
dor, quando morrem, vão para um lugar maravilhoso: o céu.

Sim, o céu é um lugar lindo, maravilhoso, divertido e alegre! Pois Jesus está lá! E morrer, para 
nós, cristãos, é estar com Jesus!

Então, amiguinho, se você crê em Jesus, não precisa ter medo de morrer; quando isso acontecer,você vai estar 
com Jesus, para sempre! Viva feliz e espere a morte com alegria!

Um dia, Lutero falou para seu filho Joãozinho que o céu era como “... um jardim, agradável e atraente, 
cheio de pequenas crianças que se vestem de jaquetas douradas e colhem belas maçãs debaixo das árvo-
res, e peras, e cerejas, e ameixas rubras e amarelas. Elas brincam e pulam, estão sempre felizes e têm belos 
cavalinhos com arreios de ouro e selas de prata”.

Complete a maravilhosa mensagem de Jesus, de acordo com os desenhos:

“Eu sou a __________________________________ e a vida.  Quem__________________ 

em mim, ainda que ______________________, viverá” (João 11.25).



A palavra “Páscoa” significa “passagem”. Na Páscoa celebramos a passagem da MORTE para a 
VIDA, pela obra de Jesus. Você consegue passar pelo caminho certo? 



Desafio 
do mÊs

O inverno começa no dia 21 de junho. Em alguns lugares do país faz 

muito frio. Pense em algo que você possa fazer para aquecer o inverno 

de outra pessoa. Envie uma carta ou faça um desenho contando a sua 

estratégia. 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

Lutero descobriu na Bíblia que quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte e do castigo 
do inferno, porque vai para o céu. Tente lembrar (olhe no texto) como ele descreve o céu para seu 
pequeno filho, Joãozinho, e desenhe o que está faltando. Depois pinte bem bonito.


