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“Felizes os que não viram, mas creram!”

Mensageiro 
das Crianças

Encarte do Mensageiro Luterano de julho de 2018

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

,
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Estimados amiguinhos do MC!
Para algumas pessoas é fácil acreditar em alguma 

coisa ou em alguém, já para outros, isso não é tão fácil. 
Essa dúvida pode acontecer até mesmo em nosso dia 
a dia, por exemplo, quando alguém conta algo mui-
to difícil de ser feito, tipo, “Levantei 100 quilos com 
uma mão só!”, outro pode dizer: “Só acredito ven-
do!”. Ou, quando alguém tem muita dificuldade com 
uma matéria na escola, de repente tira uma nota dez, 
talvez alguém vá dizer: “Só acredito vendo!”. Ou ainda 
quando uma pessoa tem um trabalho muito difícil e 
complicado para fazer, e termina o trabalho na metade 
do tempo, alguém pode dizer: “Só acredito vendo!”

Quando o Salvador Jesus morreu na cruz, todos 
acreditaram que ele tinha morrido mesmo, mas 
quando ele ressuscitou, muitos disseram: “Só acre-
dito vendo!”. Então no domingo de Páscoa Jesus 
apareceu aos seus discípulos e amigos. Eles até 
pensaram que era um fantasma, e se pergun-
taram: “Será que é verdade? É mesmo Jesus?”. 
E, sim, era Jesus! Porém um discípulo que 
não estava junto com eles, Tomé, ele dis-
se: “Só acredito vendo e tocando o lugar 
onde os pregos foram cravados e onde o 
lado de Jesus foi cortado!”. No domingo 
seguinte, Jesus apareceu de novo aos seus 
discípulos e disse a Tomé: “Coloque a sua 
mão onde os pregos foram cravados e 

no lado onde fui cortado, não seja como uma pessoa que 
não acredita, mas creia que sou eu de fato!”. Então Tomé 
exclamou: “Meu Senhor e meu Deus!”. Tomé creu, e Jesus 
lhe disse: “Felizes os que não me viram pessoalmente, mas 
acreditaram!”. Essas pessoas somos nós, que acreditamos 
no que não vimos, que cremos em Jesus, verdadeiro Deus 
e verdadeiro homem, que morreu, mas ressuscitou. 

Que bom que Deus nos conta na Bíblia sobre essas pes-
soas que viram o Salvador e creram! Que bom que Deus nos 
ajuda a crer em Jesus que é vencedor sobre a morte! Que 
bom que ele nos ajuda a acreditar na promessa que diz que, 
porque Jesus vive, nós também viveremos. Felizes os que não 

viram, mas 
creram!
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Caça palavras

m a r e r c s a m m a r i v o a n e u q s o s e z i l e f 

                             

 

Procure no caça-palavras o nome das pessoas que estavam e que foram ao tú-
mulo no Domingo de Páscoa: Mateus 28; Marcos 16; Lucas 24 – Maria Madalena; 
Maria; Joana; guardas; Simão Pedro; João.

Descubra a importante mensagem que Jesus disse a todos nós com respeito 
à sua ressurreição:

Escreva nos balões o que o anjo disse às mulheres que foram ao túmulo no 
Domingo de Páscoa: 

Mateus 28.5-7

Mc 16. 6,7

Lucas 24.5-7
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a nossa revista!
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Assine ou renove até 31 de agosto de 2018 e ganhe uma
assinatura estendida até 31 de dezembro de 2019.

COMEMORAÇÃO ESPECIAL
100 anos Mensageiro Luterano e 95 anos Editora Concórdia

BÔNUS! Sua assinatura válida
até final de 2019!

Olá, amiguinho!
O Núcleo Infantojuvenil da Editora Concórdia está preparando 

uma surpresa para você e gostaríamos de ter a sua participação. 
Você gosta de orar? Então escreva uma oração e envie para nós, 
mas fique ligado nas orientações.

> Escolha um dos tópicos:
Pela família
Pelos amigos
Pela saúde
Pela fé e pelo perdão
> escreva do seu jeito, sem ajuda
> não coloque nome de pessoas, tem que ser geral
> oração com apenas quatro ou cinco linhas
> depois de pronta, coloque seu nome e o da cidade 

onde mora.

Fácil, não é? Então abra seu coração, converse com Deus e 
escreva a sua oração.

Aguardamos sua participação até o final de julho.

Envie para a Editora no e-mail: 
mensageiro@editoraconcordia.com.br 




