Encarte do Mensageiro Luterano de janeiro e fevereiro de 2018

Mensageiro
das Crianças
,

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

Credo Apostólico
minha identidade
Então... o CREDO APOSTÓLICO
Estimados leitores e amigos do MC! Iniciamos
mais um ano e, talvez neste momento, você deve é a confissão de fé de todo o cristão.
estar curtindo suas férias. Que Deus o proteja e
Quando recitamos o CREDO
abençoe neste período de descanso!
Neste ano, o MC vai tratar sobre o CREDO APOSTÓLICO, estamos dizendo às pessoas
APOSTÓLICO. Durante todas as edições do aquilo em que acreditamos:
Que cremos num único Deus
Mensageiro das Crianças vamos conversar um
Triúno: Deus Pai, o Criador;
pouquinho sobre o Credo. Por isso, fique atento
e não perca nenhuma edição!
Você já ouviu ou recitou o CREDO APOSTÓLICO? O que é o Credo Apostólico? Como surgiu? É uma oração? É uma confissão?
A Igreja Cristã, após Jesus suDeus Filho, o Salvador;
bir ao céu, sentiu necessidade de
expressar a sua FÉ.
A palavra CREDO vem do
e Deus Espírito Santo, o Santificador.
latim e significa
“EU CREIO”. É uma afirmação
daquilo que se crê. O Credo é o
O CREDO APOSTÓLICO é um SÍMBOLO
resumo do ensino bíblico aceito
que nos identifica como cristãos, por isso é imporpelos cristãos.
tante conhecer e entender essa confissão de fé.
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DEUS PAI, NOSSO CRIADOR
Coloque em ordem as letras, seguindo a numeração do menor para o maior:
A)
Deus = 3 do = 7 céu = 8 Pai = 4 Todo-Poderoso = 5 Creio = 1
terra = 11 em = 2 Criador = 6 e = 9 da = 10
“___________________________________________________________________
_______________________________________________________________”

Nos círculos abaixo, desenhe coisas que Deus Pai, Criador de todas as coisas, fez:

DEUS FILHO, NOSSO SALVADOR
B)
seu = 16 nosso = 19 Jesus = 14 Cristo = 15 E = 12
em = 13 único = 17 Filho = 18 Senhor = 20
“___________________________________________________________________
_______________________________________________________________”
Pinte a gravura e ligue os pontinhos, completando o nome do Deus Filho.
convite especial
Você é meu convidado para
participar da Escola Dominical.
Vai ter histórias bíblicas,
brincadeiras e um gostoso
lanche. Traga seus amigos.

JESUS
__________________________
NOME

DEUS ESPÍRITO SANTO, NOSSO SANTIFICADOR
C)
Espírito = 23 Creio = 21 no = 22 Santo = 24
“_________________________________________________________________”
Leia na Bíblia (NTLH), em Atos 1.8, e complete o versículo:
“Porém, quando o ________________________________ descer sobre vocês, vocês
receberão________________ e serão ____________________________em Jerusalém,
em toda a Judéia e ____________________ e até nos ____________________________
__________da terra”.
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Confissão do Credo Apostólico

LIÇÃO 20
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Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra.

nasceu da virgem Maria,

E em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso
Senhor,

padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e
sepultado,

NIVEL 1.indd 125

o qual foi concebido pelo
Espírito Santo,

desceu ao inferno, no terceiro
dia ressuscitou dos mortos,

03/11/2016 13:41:32

subiu ao céu, e está sentado Creio no Espírito Santo,
à direita de Deus Pai Todo- na Santa Igreja Cristã –
-Poderoso, de onde há de vir
a julgar os vivos e os mortos.

a comunhão dos santos – na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida
eterna. Amém

Querida criança! Não deixe de ver a próxima edição do MC com o tema: “Creio que Deus é
o Criador do céu e da terra”. Jesus te ama!

COM JESUS 2017 NIVEL 1.indd 91

03/11/2016 13:41:01

