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Vou viver e anunciar o que o Senhor tem feito
No lugar onde fui colocado por Deus

,
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Olá, queridos leitores do MC!
A Festa da Páscoa já passou nos calendários e também para muitas pessoas, mas para os cristãos ela continua acon-

tecendo todos os dias. No Credo Apostólico nós confessamos “Creio que Jesus sofreu e morreu por mim”.  Por isso 
cristãos têm um motivo muito especial para, em qualquer tempo, viver a Páscoa de Jesus.

Mas por que Jesus morreu e sofreu?
Vocês lembram que quando Deus criou o homem e a mulher ele os colocou num lugar muito lindo, o Jardim do 

Éden? Eles eram santos e perfeitos, mas Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim, e assim deixaram de ser santos 
e perfeitos, e o pecado entrou no coração deles e no mundo.  Agora todas as pessoas do mundo estão contaminadas 
com o pecado.



Qual foi o primeiro pecado do mundo?

___ ___ ___ O___ ___ D___ ___ ___ ___I___

Mas Deus nos ama muito e quer que todos sejam libertados do pecado, por isso preparou um 
plano maravilhoso para nós.

Deus enviou Jesus a este mundo para nos libertar do pecado e nos salvar do inferno.
Jesus precisou sofrer e morrer para o plano de Deus se realizar.

Na Bíblia, no livro de Lucas, capítulos 
22 e 23, podemos ler sobre o sofrimen-
to e morte de Jesus. Ilustre:



Porém... o plano de Deus não terminou assim. Je-
sus não está mais morto, você pode ficar feliz porque 
ele RESSUSCITOU e está VIVO, para que nós um dia 
tenhamos a VIDA ETERNA com ele, no céu.

Precisamos crer no que a Bíblia nos ensina: que Jesus sofreu e morreu e ressuscitou por cada 
um de nós. E para o nosso coração ficar limpo dos erros que cometemos todos os dias precisa-
mos pedir perdão pelos nossos pecados.

Meu coração, sem Jesus, é SUJO,

mas eu creio que Jesus morreu por mim,

derramou seu sangue para deixar o meu coração limpinho!

Meu nome é______________________________, e eu sou salvo por Jesus!
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Este livro conta a história de dois amigos que gostavam de viajar. 
Eles fizeram A viagem mais incrível e mais maravilhosa de todas! E isso 
mudou a vida deles para sempre.

R$ 12,00

A viagem mais incrível e mais maravilhosa de todas
Texto e ilustrações de Artur Sanfelice Nunes

Livros em rolo
Texto e ilustrações de Artur Sanfelice Nunes

Paulo, o viajante
A história de Paulo, o 

apóstolo viajante, contada 
através de um livro em rolo 
com jogos e atividades para 
brincar.

Jonas, o reclamão
Jonas foi mandado por 

Deus para Nínive a fim de 
falar aos moradores sobre 
o que Deus faria com a ci-
dade. Mas Jonas tinha medo 
e reclamava de tudo. Neste 
jogo divertido você desco-
bre o que aconteceu com 
Jonas.

Rute, a corajosa
Rute foi uma mulher 

muito corajosa e que real-
mente enfrentou as dificul-
dades. Ela também foi mui-
to fiel à sua sogra, Noemi. 
Este livro em rolo traz jo-
gos e atividades para você 
descobrir o que de fato 
aconteceu.

R$ 15,00

As crianças aprendem muito brincando e cantando. Este livro quer 
ajudar no aprendizado delas. Poderão cantar as músicas no CD e assistir 

ao DVD alegre e colorido. No DVD, temos algumas músicas com tradução 
em libras. Os pais e professores também poderão ajudar na realização das 

atividades propostas.

R$ 29,00

Lado a Lado com Jesus
Texto de Eliane Sabka e ilustrações de Artur Sanfelice Nunes

Faça já o seu pedido! 
Valores sem frete
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