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Lutero nasceu há muito tempo. Viveu muitas experiências, e algumas delas nós 
conhecemos e podemos compartilhar. Ele aprendeu a amar a Deus lendo a 
sua Palavra. Foi professor da Bíblia, e, como professor, teve que ler muito para 
poder ensinar. Suas leituras fizeram dele um grande conhecedor das verdades 

de Deus. O Espírito Santo agiu em seu coração e ele creu em Deus. Ele 
ajudou a mudar o rumo da Igreja da época. Neste ano comemoramos 500 

anos da Reforma, conhecida como Reforma Luterana. Ela foi uma grande 
bênção de Deus, e ainda é para nós hoje.

Lutero se dedicou a ensinar, e seu desejo era de que ao lado de cada igreja tivesse uma escola. 
Ele queria que as crianças crescessem aprendendo a ler, escrever e fazer contas, mas também a 
Palavra de Deus. 
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Neste mês de outubro lembramos 

duas datas importantes, as quais eram 
valorizadas também por Lutero. Lem-
bramos o Dia do Professor, que en-
sina a seus alunos com amor, e fica 
marcado na vida deles por isso. Lem-

bramos também o Dia da Criança, com a qual Lutero 
também se preocupava. Ele se interessava principalmente com 
o que as crianças aprendiam, e, com muita insistência, dizia aos 
pais que deviam educar seus filhos nos caminhos do Senhor.

No início do 
Cristianismo, o 
apóstolo Paulo 
escreveu ao seu 
jovem apren-
diz, Timóteo, 
lembrando-o 
do que ele tinha 
aprendido des-
de pequeno: as 
Sagradas Letras 
– as verdades 
bíblicas, ensina-
das por sua mãe 
e sua avó (2Tm 

3.15).  Tenho certeza que seus pais e avós tam-
bém ensinam você com muita dedicação. Seus 
professores de Escola Dominical também fazem 
isso em suas aulas. Seja grato a eles por isso.

Jesus também 
aprendeu de  
seus pais, Maria e 
José, como andar 
nos caminhos de 
Deus. Sim, como 
menino, ele obe-
deceu a seus 
pais e foi junto 

ao templo, em Jerusalém, para adorar a Deus. Lá teve 
a oportunidade de conversar com os doutores sobre 
as maravilhas do Reino de Deus. Para saber mais sobre 
Jesus entre os doutores, leia Lucas 22.41-52.

Aproveite cada oportunidade para ouvir e 
aprender mais sobre Jesus, o nosso Salvador.

Reconheça o seu aprendizado fazendo um 
lindo cartão para seus professores e para seus 
pais, e dê-lhes um grande e carinhoso abraço. 

Para lembrar: Lutero ensinava seus filhos 
também quando estava longe. Mesmo com tan-
tos afazeres, ele escrevia cartas aos filhos falan-
do do amor de Deus. Pais e professores têm 
uma grande missão, levar Cristo aos pequeni-
nos. Ele deseja que todos sejam salvos. Ele diz: 
“Quem crer será salvo” (Marcos 16.16).
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QUEM CRER SERA SALVO

2. Ligue os fatos – as respostas estão no texto que você leu sobre Lutero e a educação.

* Ano do nascimento de Lutero *

* Lugar em que morava Lutero *

* Qual era um grande desejo de 
Lutero  em relação às escolas? *

* O que Lutero desejava que os 
pais fizessem? *

* A quem a vó Loide e a mãe Eu-
nice ensinaram? *

* Com quem Jesus conversou 
quando visitou o templo aos 12 
anos? *

* Qual é o desejo de Deus para 
todas as pessoas? *

* Com os doutores da Lei *

* Que ensinassem a seus filhos a 
Palavra de Deus *

* Que todas sejam salvas *

* Alemanha *

* 1483 *

* Ao lado de cada igreja uma 
escola *

* Timóteo *
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3. Observe o que Lutero descobriu ao longo de sua caminhada 
com Deus:

Deus quer todos 
perto de si. O céu 
é um lindo lugar. 
Deus deseja que 
todos sejam salvos

O justo viverá pela fé 
(Romanos 1.17)

Descobriu a 

verdade na 

Palavra de Deus 
Lutero


