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Olá, querida criança! Você sabe o que signifi-
ca a Quaresma? O calendário anual é dividido 
em doze meses, de janeiro a dezembro.  A Igreja 
Cristã também tem um calendário, mas divide o 
ano em épocas que lembram os acontecimentos 
da vida de Jesus Cristo entre nós. São fatos ocor-
ridos há mais de dois mil anos, mas que, pela fé e 
pela celebração dos cristãos, são também atuais 
e sempre fascinantes para a nossa vida.

Há pouco tempo, passamos pelo Advento e 
pelo Natal, lembram? Normalmente, o Advento 
inicia no fim de novembro e nos prepara duran-
te quatro semanas para o dia do Natal, quando 
comemoramos o nascimento do menino Jesus. 

Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos na:

Daí, em janeiro, temos a Epifania, quando 
lembramos que visitantes de terras distantes 
seguiram a estrela de Belém e encontraram 
Jesus, o que significa que, mesmo que tenha 
nascido entre os judeus, Jesus é Salvador para 
todas as pessoas.

Agora, estamos na Quaresma, período 
que começa na Quarta-feira de cinzas e vai 
até o Domingo de Ramos, aquele em que 
lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, 
montado num jumentinho, quando as pessoas 
o saudaram com ramos e suas próprias vestes. 
A Quaresma dura quarenta dias – percebeu a 
semelhança entre as palavras?
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Em seguida temos a Semana Santa, que 
nos faz recordar a prisão, a crucificação, a 
morte e a gloriosa ressurreição de Jesus, no 
Domingo de Páscoa. Quarenta dias de-
pois, acontece a Ascensão, quando Jesus 
sobe aos céus, prometendo enviar o Espírito 
Santo.

Daí se passam mais dez dias e aconte-
ce o Pentecostes, que é quando o poder 
do Espírito Santo desce sobre os apóstolos 
e eles ficam cheios de coragem para com-
partilhar a mensagem da salvação em Jesus 
Cristo. Muitas pessoas estavam na cidade de 
Jerusalém naqueles dias por ocasião de uma 
festa, e o mais incrível: elas ouviram os dis-
cípulos falarem de Jesus em vários idiomas, 
e muitas pessoas conheceram o seu Salva-
dor naquele dia! Quanta coisa bonita, não é 
mesmo?

Agora, preste bem atenção: Sabe por que eles conseguiram fazer isso? Porque a Santís-
sima Trindade estava com eles! Aqueles apóstolos, inspirados por Deus, 
escreveram os evangelhos; capacitados por Deus, percorreram muitas cida-
des para ensinar e fundar igrejas; firmados em Deus suportaram situações 
de perigo e até mesmo a morte. Seguindo o exemplo deles, nós tam-

bém queremos seguir adiante, compartilhando a men-
sagem de Cristo com outras pessoas. 

Você sabe o que são apóstolos? Os apóstolos são 
os seguidores de Jesus enviados com a missão de ensinar 
o que cremos e testemunhar o Deus a quem servimos. 
Se eu e você ficarmos firmes nesses ensinamentos, po-
demos compartilhar o que aprendemos!

Calendário de Orações na Quaresma 
Dia Data Hoje vou orar... Dia Data Hoje vou orar... 
1 06/03 Para pedir perdão 21 26/03 Pelo meu país 
2 07/03 Para agradecer 22 27/03 Pelos vizinhos 
3 08/03  23 28/03  
4 09/03  24 29/03 Para pedir perdão 
5 10/03 Pelos doentes 25 30/03 Pelos avós 
6 11/03  26 31/03  
7 12/03 Por minha igreja 27 1º/04 Pelos tios 
8 13/03 Para pedir perdão 28 02/04  
9 14/03  29 03/04 Pelos desempregados 
10 15/03  30 04/04  
11 16/03 Pelos amigos 31 05/04  
12 17/03  32 06/04 Pelos enlutados 
13 18/03 Para agradecer 33 07/04  
14 19/03  34 08/04 Pelos presos 
15 20/03 Pelos governantes 35 09/04  
16 21/03 Pelos professores 36 10/04  
17 22/03 Pelos pastores 37 11/04 Para agradecer 
18 23/03  38 12/04 Para pedir perdão 
19 24/03  39 13/04 Por minha família 
20 25/03 Pelos primos 40 14/04 Por minha igreja 

 

E como estamos na Quaresma, preparamos algumas sugestões de atividades 
para você compartilhar o que aprendeu!

suscitou, e assim também nós ressuscitare-
mos um dia!

2) Pinte as figuras da mensagem deste mês e 
pergunte aos seus amigos e familiares se eles 
reconhecem essas cenas bíblicas. Caso eles 
não souberem, você pode ensinar! Para com-
partilhar o que aprendeu, leia tudo com bas-
tante atenção! E lembre-se: Quando falamos 
do amor de Jesus para as outras pessoas, pode-
mos ter a certeza de que Deus estará sempre 
conosco, ajudando-nos a testemunhar.

3) Montamos um Calendário de Orações na 
Quaresma com sugestões de temas para in-
centivar você a orar. Nos espaços em bran-
co, coloque outros motivos para orar ou o 
nome de pessoas, familiares e amigos, e ore 
por elas! Compartilhemos com todos o 
amor de Deus!

1) Recorte duas fitas, branca e preta, ou 
branca e roxa, e amarre em seu pulso, como 
pulseirinhas. Se preferir, pode amarrar essas 
fitinhas em objetos que goste de usar, como 
na sua mochila. 

E aí, se alguém ficar curioso e perguntar qual 
é a razão das fitinhas, você pode comparti-
lhar com essa pessoa que a fita preta ou roxa 
lembra o período da Quaresma, em que nós, 
cristãos, relembramos todo o sofrimento de 
Cristo em nosso favor, o que nos chama ao 
arrependimento dos nossos pecados; e a fita 
branca lembra que Cristo morreu, mas res-

Calendário de Orações na Quaresma
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Pais, professores de escola dominical e ensino 
pré-confirmatório: Encorajamos vocês a ajudarem 
seu filhos/alunos a decidir sobre alguma coisa da qual 
possam abrir mão durante a Quaresma. Decidam abrir 
mão de alguma coisa. Ser exemplo e companheiro nesta 
jornada faz toda diferença!

O que é 
“Quaresma”?
Quaresma é o período 
do ano da Igreja que dura 
seis semanas. A Quaresma inicia na Quarta-Feira de 
Cinzas e termina no dia anterior à Páscoa. Durante essas 
seis semanas aguardamos a Sexta-Feira Santa, o dia em 
que nosso Senhor Jesus morreu na cruz para pagar pelos 
nossos pecados, e aguardamos pelo Domingo da Páscoa, 
o dia em que ele ressuscitou dos mortos para provar isso.

Como posso lembrar de pensar em Jesus 
durante a Quaresma?
Você pode abrir mão de alguma coisa da qual você gosta 
durante a Quaresma. Talvez você veja seus pais abrirem mão 
de tomar café pela manhã. Talvez seu irmão ou sua irmã 
decidiram não comer doces durante a Quaresma. Toda vez que 
você pensar naquilo de que abriu mão, isso lembrará você do 
que Jesus abriu mão por você – a sua vida! Bênçãos para você 
enquanto vive a maravilhosa jornada da Quaresma!

+ + + 
Crianças
e o culto
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MC 
Cartas

Crianças e o culto é um material 
produzido pela Lutheran Church Mis-
souri Synod (LCMS), traduzido por Acir 
e Beatriz Raymann e editado pela Edi-
tora Concórdia. A série de textos traz 
explicações sobre partes da liturgia do 
culto e eventos do calendário eclesi-
ástico para crianças e adolescentes. A 
Quaresma é o assunto do quarto bloco. 
Ele traz explicações sobre este perío-
do que antecede a Páscoa. Este material 
deve ser impresso e cortado ao meio 
para ser disponibilizado nos bancos das 
congregações ou na chegada ao culto 
para famílias com crianças. O material 
tem seis páginas, pois a ideia é que cada 
parte seja compartilhada em um fim de 
semana da Quaresma.

Acompanhe no site da IELB (www.
ielb.org.br) os próximos lançamentos 
de Crianças e o culto.

+ + + 
Crianças
e o culto
+ + +

Faça uma selfie mostrando o reinício das 
atividades da sua Escola Dominical e envie 

para o MC no e-mail 
editorial@editoraconcordia.com.br
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