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Olá, queridos leitores do MC!

Você sabia que o nome de Deus é san-
to? Sim, o nome de Deus é santo, é sagrado 
em si mesmo! Quando Jesus, na oração do Pai-
-Nosso, diz “santificado seja o teu nome”, ele 
quer relembrar que o nome de Deus 
é santo e que nós, filhos de Deus, 
também devemos ser santos no 
sentido de nos dedicarmos 
à sua Palavra.

E a Palavra de Deus também é santa? 
Sim! A Palavra de Deus é santa, e é santificada 
quando é ensinada puramente. E nós, como fi-
lhos de Deus, também vivemos uma vida santa, 

em conformidade com ela.
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Você lê a Bíblia? Complete as lacunas da frase com as vogais que estão no quadro e encon-
tre a resposta para esta pergunta.

Podemos ser santos, mesmo sendo peca-
dores? A Palavra de Deus nos ajuda a entender e 
a responder a essa pergunta. Leia o texto de Ma-
teus 5.13-16.

Na Palavra de Deus, encontramos muitas his-
tórias e exemplos com os quais Jesus ensinava os 
seus discípulos e outras pessoas. Certo dia, Jesus 
estava num monte ensinando a muitas pessoas, e 
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Agora desenhe 
você lendo a 
Palavra de Deus.

seus discípulos chegaram perto para ouvi-lo. Jesus 
falou de muitas coisas práticas para a vida dos cris-
tãos. Uma dessas coisas é a necessidade do bom 
testemunho de todos que creem em Jesus. Ele 
disse que devemos ser o sal para a humanidade 
toda. A função do sal é conservar e dar sabor aos 
alimentos. Mas se o sal perder o gosto, deixa de 
ser sal e não serve mais para nada. Os que estavam 

2) Faça um desenho dentro do saleiro 
demonstrando como podemos ser sal 
no mundo.

ouvindo Jesus estavam aprendendo a ser sal na 
terra. E Jesus ainda continuou com outro exemplo, 
de que devemos ser a luz para as outras pessoas. 
A gente não pode esconder uma cidade em cima 
de um monte. E também ninguém acende uma luz 
para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, 
essa luz é colocada no lugar mais apropriado para 
que possa iluminar todos os que estão naquele 

Vamos recordar o que aprendemos na lição de hoje?
1 – O nome de Deus é santo, porque Deus é santo.
2 – A Palavra de Deus também é santa.
3 – Santificamos a Palavra de Deus quando a ensinamos e a recebemos de maneira clara 

e pura, e especialmente quando vivemos e praticamos o que ela diz.
4 – Podemos ser sal, ser exemplo de vida, para as pessoas deste mundo. 
5 – A luz de Cristo transparece naquele que crê em Jesus.
6 – Todos os dias somos desafiados a ser sal e a ser luz para o mundo.

E, para concluir, preparamos mais três atividades para você reforçar o que 
aprendeu:

1) Escreva dentro da lâmpada atitu-
des que demostram que você está sen-
do luz para o mundo. 

ambiente, naquela parte da casa. Assim também a 
nossa luz, a nossa fé, deve brilhar de tal maneira 
que as outras pessoas que veem as coisas que nós 
fazemos e ouvem o que nós dizemos queiram ser 
pessoas cristãs como nós somos. A luz é muito 
importante na escuridão! Deus, através da sua Pa-
lavra, pode fazer você brilhar para ser luz para ou-
tra pessoa. Isso é ser santo, mesmo sendo pecador.
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3) Pinte o desenho e, depois, mostre-o para sua família e amigos. Todos preci-
sam saber que... 

Jesus é a luz do mundo 
Jo 8.12
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