
FOTOS ARQUIVO EDITORA CONCÓRDIA

Creio na Santa Igreja Cristã

Mensageiro 
das Crianças

Encarte do Mensageiro Luterano de outubro de 2018

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

Lição: JoeLma Giordani mittmann - Comissão de esCoLa dominiCaL da ieLB | iLustrações: artur nunes

Olá, queridos leitores do MC!
Você sabia que é parte do cor-

po de Cristo? É isso mesmo! 
Por meio do nosso batismo, fo-

mos unidos a Cristo pelo Espírito 
Santo.

A Igreja é o corpo de Cristo; e 
nós somos a Igreja. Por isso con-
fessamos no Credo Apostólico: 
“Creio na santa Igreja cristã – a 
comunhão dos santos”. Isso quer 
dizer que assim como estamos 
unidos a Cristo, também estamos 
unidos com os nossos irmãos na 
fé. Nossos irmãos na fé são todas 
as pessoas que também creem 
em Jesus, como nós.

Desenhe você, sua família 
e amigos dentro do corpo 
de Jesus. Todos os que creem 
em Cristo fazem parte do 
seu corpo.

Creio que faço parte da Igreja Cristã, que é o corpo de Cristo!



Nós podemos ser Igreja em qualquer lugar. Se estivermos reunidos no meio de um campo, louvando 
e ouvindo a Palavra de Deus, ali nós seremos Igreja de Cristo! No entanto, é muito bom ter um lugar 
destinado para nos reunirmos. No tempo de Jesus também existiam igrejas, que eram chamadas pelos 
judeus de sinagogas.  

Como é maravilhoso poder ir à igreja e nos alegrar louvando a Deus!

Pinte o desenho:

A Bíblia nos ensina que as-
sim como o corpo possui muitos 
membros (pernas, braços, mãos), 
assim também nós somos mem-
bros do corpo de Cristo! Cada 
membro tem sua função. Podemos 
ajudar de várias formas na igreja 
e na divulgação do amor de Deus, 
como, por exemplo: orando, lou-
vando, tocando instrumentos, par-
ticipando da liderança, ajudando na 
limpeza e na organização, e muitas 
outras formas. Cada um faz alguma 
coisa na igreja, ninguém pode fazer 
tudo sozinho.

Coloque V se for verdadeiro e F se for falso:

(   ) Sou membro do corpo de Cristo por meio da fé recebida do Espírito Santo no meu batismo.
(   ) Posso ajudar na igreja fazendo fofoca.
(   ) Cada membro do corpo possui uma função diferente, mas todas são importantes.
(   ) Quando faço oração e louvo a Deus estou exercendo uma função no corpo de Cristo.
(   ) A Igreja é o corpo de Cristo.
(   ) Ir à igreja não é importante e não fortalece minha fé.

Utilize sua Bíblia para desembaralhar os versículos abaixo e aprender como cada mem-
bro possui uma função muito importante para o corpo (1Coríntios 12. 15-21 – ARA).

Versículo 15
deixa Porque Se o pé: não mão, não disser sou do; nem sou por corpo isso do corpo de ser:
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Versículo 16
ouvido disser: nem Se o sou olho, não sou do Porque não corpo; por isso de o ser deixa:
___________________________________________________________________

________________________________________________________________.

Versículo 17
o corpo fosse Se todo, onde estaria olho? Se todo o ouvido, onde, fosse ouvido o olfato?:
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Versículo 18
no corpo dispôs Mas Deus os membros, lhe aprouve cada um deles colocando, como:
___________________________________________________________________.

Versículo 19
porém, estaria fossem Se todos,um só membro, onde o corpo?:
_________________________________________________________________.

Versículo 20
O certo mas um só há muitos membros, corpo é que:
________________________________________________________________.

Versículo 21
os olhos dizer Não podem à mão: de ti; nem ainda de vós Não precisamos a cabeça, aos pés: 

Não preciso:
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

É muito importante estarmos unidos com os nossos irmãos na fé, por meio de Jesus Cristo. Imagine 
uma grande fogueira. Se você tirar um pequeno graveto do meio do fogo, qualquer ventinho logo o 
apagará. Mas a grande fogueira, nem um forte vento poderá apagar. Assim também somos nós quando 
estamos unidos uns aos outros como Igreja e unidos a Cristo. Ele nos dá força!
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Jesus ensinou que estamos unidos a ele assim como os ramos estão unidos à videira. Jesus é a 
videira e nós somos os ramos. Uma videira é uma árvore que produz uva. A videira também é co-
nhecida como parreiral. Se os ramos são cortados da videira, secam e morrem. Por isso, estamos 
ligados a Cristo, para que não morramos e para que possamos produzir muitos frutos! Você pode 
produzir frutos falando do amor de Jesus às pessoas. Unidos a Cristo, nós teremos a vida eterna!

Escreva seu nome e de seus familiares e amigos nos galhos da videira, simbolizando 
que estão unidos a Cristo.

Vamos orar? 
Bondoso Deus, obrigado por ter me escolhido para ser membro do corpo de Cristo. Que 

o teu Espírito Santo derrame ricas bênçãos sobre nossa Igreja, para que possamos anunciar o 
amor de Jesus a todas as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.




