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COMUNICANDO SEMPRE
Jesus, a fonte da água viva

MC Historia
A estrela guia
Leia em sua Bíblia Mateus 2.1-17

Oba, que maravilha! Estamos no mês de férias escolares, podemos passear, visitar parentes e amigos,
ir à praia, à serra e ainda conhecer novos lugares.
Muitas vezes, quando vamos conhecer novos lugares, acabamos nos perdendo porque não conhecemos o caminho certo. Lembro-me de muitas vezes
ter que usar um mapa para me ajudar quando estava perdida. Hoje, além do mapa, temos a ajuda do
GPS. Mas, há mais de 2.000 anos, magos do Oriente
viram no céu uma linda estrela, e seguindo-a chegaram a Jerusalém para saber onde estava o menino
recém-nascido, Rei dos judeus. Chegando ao palácio, não sabendo mais para onde ir, perguntaram ao
rei Herodes onde poderiam encontrar o menino. Herodes, muito alarmado com a situação, convocou os
principais do seu reino para descobrir onde o menino
haveria de nascer. Descobriram então, na Escritura
Sagrada, que seria em Belém, na região da Judeia,
que o líder que guiaria o povo de Israel haveria de
nascer. Herodes, com muito medo de perder o seu
reinado, pediu que eles descobrissem o lugar e viessem avisá-lo, para que ele também pudesse adorar
o menino.
Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes
foram embora. No caminho viram a estrela, aquela
mesma que tinham visto no Oriente. A estrela foi
guiando os magos até o menino Jesus. Entraram na
casa e encontraram o menino Jesus com Maria, sua

mãe. Então, ajoelharam-se diante dele, adoraram-no e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra. Eles não sabiam o verdadeiro motivo da vinda
de Cristo ao mundo, mas acreditavam que ele era o
Salvador e comunicaram isso para todos. Os magos
então voltaram para o Oriente por outro caminho,
pois em sonho, Deus os avisou que nada contassem
a Herodes. É que Herodes, na verdade, não queria
adorar Jesus e, sim, com medo de perder o reinado,
queria matar o menino. Por isso, José, pegou Maria
e o menino Jesus e fugiu para o Egito. Assim, Jesus
foi salvo, como estava escrito nas Escrituras, e pôde
crescer em graça e sabedoria.
Os magos não seguiram um mapa ou um GPS,
mas foram guiados por uma estrela até o menino
Jesus. Hoje, nenhuma estrela nos guia até Jesus. O
nosso mapa, o nosso GPS, é a Bíblia, a Palavra de
Deus. É ela que nos fala do nosso Salvador, e é nela
que aprendemos a andar com Jesus. Desde o nosso Batismo recebemos a água da vida, e através do
estudo da Palavra de Deus, o Espírito Santo age em
nossos corações, aumentando a nossa fé em Jesus,
a fonte da água da vida. Assim como Jesus recebeu
presentes dos magos, levemos aos outros o grande
presente que é Jesus, comunicando aos nossos amiguinhos que Jesus é quem nos guia aos céus. E com
ele nos guiando podemos ter a certeza de estar no
caminho seguro.

MC ATIVIDADES
Estas são as minhas ideias para as atividades. É claro que o designer terá que refazer os
esenhos para ficarem do mesmo padrão, além de equilibrar tamanhos e formas. As
magens foram tiradas da internet. Nas mãos dos magos tinha presentes e eu substitui
or quadrados.

MC Atividades

1. Ligue os números de 1 a 10 e descubra o que guiou os magos do Oriente até o
menino Jesus em Belém da Judeia; depois pinte com muito brilho.
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Siga as linhas para descobrir o que cada um dos magos do Oriente deu de presente a Jesus quando
foram adorá-lo. Depois pinte bem colorido.

Nádia Blum

1. Os magos do Oriente tiveram a estrela que os guiou até Jesus. Complete o
desenho da Bíblia aberta, que é nosso mapa, nosso guia, que nos mostra o
caminho até os Céus com Jesus. Dentro da Bíblia, complete o final do versículo
que está em Isaías 49.10.
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Os magos do Oriente tiveram a estrela que os guiou até Jesus. Complete o desenho da Bíblia aberta, que é nosso mapa, nosso guia, que nos mostra o caminho até os Céus com Jesus. Dentro da Bíblia,
complete o final do versículo que está em Isaías 49.10.
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“ e os guiarei,

______________

______________

de água”.
Isaías 49.10

Desembaralhe as letras abaixo e descubra a mensagem:

______________ ,
S J U S E

_________________
O S N S O

______________________
V S L D R A A O

Desafio
do mês
Você conheçe a história da criação? Então
faça um desenho bem colorido sobre essa
história e envie para o MC Cartas até o dia
28 de fevereiro pelo e-mail
mensageiro@editoraconcordia.com.br,
ou para o endereço:
Mensageiro das Crianças
Av. São Pedro, 633 - bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

