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No dia 13 de junho de 1525, Martinho Lu-
tero casou-se com Catarina Von Bora, uma 
moça que tinha sido freira. Ela fugiu do 

convento com outras moças porque leram os escri-
tos de Lutero explicando sobre a maravilhosa graça 
de Deus. A salvação é um presente de Deus que 
recebemos pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. 
Martinho e Catarina tiveram seis filhos: Hans, Eliza-
bete, Madalena, Martinho, Paulo e Margarete. Além 
de ser um grande escritor e pregador da Palavra de 
Deus, Lutero também fazia lindas músicas. Algumas 
eram para as crianças cantarem e louvarem a Deus. 

Martinho Lutero sabia que era muito importante 
ensinar aos filhos sobre o grande amor do nosso 
Deus. Ele é o nosso Papai do Céu e enviou Jesus 
para salvar o mundo inteiro.  Lutero amava sua fa-
mília e, por isso, dedicava tempo para estar com 
seus filhos e ensinar-lhes a Palavra de Deus. A famí-
lia se reunia para ler a Bíblia, orar, cantar, conversar, 
brincar e também passear. Martinho e Catarina iam 

com seus filhos à igreja e 
com outras famílias louva-
vam a Deus.                                                                                   

Nosso amigo, Artur San-
felice Nunes, escreveu um 
livro bem legal: Quem foi 
Martinho Lutero? Se você 
ainda não tem, peça aos 

seus pais. Vocês vão conhecer mais sobre a vida, a 
família e o trabalho desse dedicado servo de Deus. 
Não se esqueça de agradecer a Deus por sua famí-
lia. O Senhor nos diz para honrar, amar, respeitar 
e obedecer aos nossos pais. Demonstramos nosso 
amor através de palavras e atitudes. 

Lembre-se:

Filhos, o dever cristão 
de vocês é obedecer 
sempre ao seu pai e à 
sua mãe porque Deus 
gosta disso. 

Colossenses 3.20



1. Martinho Lutero casou-se com Catarina Von Bora. Veja como estão felizes. Pinte os noivos que acabaram 
de se casar. 

2. Martinho e Catarina tiveram seis filhos: Hans, Elizabete, Madalena, Martinho, Paulo e Margarete. Encontre e 
pinte os nomes deles no caça-palavras:

MARCOSSJHPAULO
PAELIZABETEMARH
RICARDOINCARLIA
YTMARGARETEPIVN
IMADALENAIOSINS
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HELIANEMARTINHO
OCATARINUVALTER



3. Martinho Lutero ensinava a Palavra de Deus aos seus filhos. Pinte o quadro abaixo e peça aos seus pais para 
lerem uma história da Bíblia para você.

Além de ser um grande escritor e pregador da Palavra de Deus, Lutero também 
compunha músicas e várias delas eram para as crianças. E ele também cantava e 

brincava muito com seus próprios filhos e filhas.
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4. Pinte o desenho que nos lembra que Lutero fazia músicas e cantava com seus filhos. 



5. Encontre o caminho para a família chegar à igreja. É muito bom estar na igreja com a família, ouvindo a 
Palavra de Deus e louvando com alegria. 

VERSÍCULO: “E VOCÊ SERÁ ABENÇOADO. POIS ELES NÃO PODERÃO PAGAR O QUE 
VOCÊ FEZ, MAS DEUS LHE PAGARÁ NO DIA EM QUE AS PESSOAS QUE FAZEM O BEM 
RESSUSCITAREM” (LUCAS 14.14).

1- JESUS CUIDA DE NÓS TODOS OS DIAS E, EM ESPECIAL, CUIDA DO NOSSO CORAÇÃO. 
ELE QUER QUE CONFIEMOS NELE DE TODO O CORAÇÃO.
ENROLE PAPEL VERMELHO ATÉ QUE VIREM BOLINHAS. COLE ESTAS BOLINHAS DENTRO 
DO CORAÇÃO: 

15º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
TEMA: HUMILDADE E HOSPITALIDADE 
(PEQUENO, PORÉM GRANDE)
TEXTO: LUCAS 14.1-14
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6. Escreva no coração o nome dos seus pais. Lembre-
-se de honrá-los, amá-los, respeitá-los e obedecê-los. 

7. Podemos viver felizes porque o Papai do Céu nos 
ama e enviou seu Filho para nos salvar. Pinte o nome 
do nosso salvador. 

JESUS


