Encarte do Mensageiro Luterano de abril de 2018

Mensageiro
das Crianças
,

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

Creio que Deus é todo-poderoso
e que conserva sua criação
Olá, queridas crianças!
Neste ano estamos estudando o Credo Apostólico, e já sabemos que ele é nossa confissão de
fé! Também já sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, do mundo e de tudo o que nele
existe. Deus criou as pessoas e as ama tanto que deu seu Filho Jesus para morrer numa cruz e
trazer vida e salvação para elas. Deus ama muito a sua criação! Na Bíblia há várias histórias que
revelam este grande amor de Deus pela humanidade.
Uma dessas histórias é a do profeta Elias, que estava em perigo, por isso
o Senhor pediu que ele se escondesse perto de um riacho. O próprio Deus
enviou corvos que levavam pão e carne para alimentar Elias, todas as manhãs
e todas as tardes. Deus protegeu Elias e cuidou para que ele tivesse água e
comida. Ele era um servo fiel a Deus.
Outra vez, o profeta Elias foi para uma cidade chamada Sarepta. Novamente Deus providenciou que uma viúva o alimentasse. Ela também
não tinha nada além de um pouco de azeite e farinha. Mas Deus a abençoou, e
aquela comida durou muitos dias. Ela fazia pão, e a
farinha não terminava! Por muitos dias, ela teve
comida para si, seu filho e o profeta Elias. Pela
fé, as pessoas são abençoadas por Deus.

Lição: Nadir Rosane Hartmann - Comissão de Escola Dominical da IELB | Ilustrações: Artur Nunes

Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: “Portanto, ponham em primeiro lugar na sua
vida o Reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas”.
Deus promete abençoar, cuidar, dar o sustento e todas as coisas necessárias para a vida. Mas Deus
quer estar em primeiro lugar em nossas vidas e receber a nossa gratidão. Ele deu-nos Jesus, nosso Salvador, nos protege, dá saúde, emprego, família, amigos, escola, alimentos, e sem cobrar nada, afinal o seu
amor é infinito.

Vamos nos relembrar dos cuidados de Deus!
1. O que Deus nos ensina com a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta?
Marque as respostas que estão de acordo com a lição:
(

) Que ele abençoa as pessoas com sustento.

(

) Que Deus pode fazer milagres!

(

) Que cada um deve trabalhar, e, se ficar sem alimento, é porque foi preguiçoso.

(

) Que o profeta se alimentou sozinho e não deixou nada para o filho da viúva.

(

) Que Deus ama todas as pessoas e derrama ricas bênçãos sobre aqueles que nele confiam.

2. Complete o texto de acordo
com a cena, usando as palavras no
lugar certo.
(FÉ | FARINHA | ELIAS | MILAGRE |
AZEITE | PÃES | FILHO | BÊNÇÃO)

A viúva de Sarepta pegou____________________ e ______________ e fez ________ . Por
muitos dias ela teve alimento para ela, seu ______________ e o profeta ______________.
Deus fez um _______________ através do profeta e assim ajudou a viúva com seu filho. Ela
recebeu esta________________e teve muita _________________.

3. Deus usou aves para quê? Pinte somente os pássaros que contêm a resposta certa:

Para levar pão
para Elias

Para alimentar
o povo

Para comer as
sementes

Para atacar
o profeta

Para levar carne
para Elias

4. Represente com desenhos como você é abençoado por Deus. Além de receber
a sua vida, Deus ainda lhe dá:
Família

Alimentos

Escola

Lazer

Amigos

5. Filhos gratos reconhecem que Deus os abençoa e não esquecem de agradecer.
Tudo vem de Deus, não por merecimento nosso, mas porque ele nos ama, nos cuida
e quer nos salvar. Você também deve se lembrar de agradecer diariamente; faça
isso escrevendo uma oração ao Papai do céu para agradecer.
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