Martinho Lutero
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:
1. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

2. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

3. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

4. Eu li na Bíblia - Aline Barros e Cia.

Princípio Bíblico:
Caráter – A palavra de Deus ensina que assim como Deus cumpre
as Suas promessas e nós, nós também devemos cumprir as
promessas que fazemos. Lutero cumpriu a promessa que fez e se
tornou um monge dedicando a vida a Deus.

Versículo-chave:
“Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a
tua promessa;” Salmos 119.41

1°) Mensagem (25 min):
Você já ouviu falar sobre Martinho Lutero? Vamos aprender como
a vida desse homem fez a diferença em nossa historia!
Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha. E assim
que Lutero foi crescendo, os pais perceberam que ele era muito
inteligente. Ele passou a maior parte do tempo dentro de
bibliotecas, lendo livro. E com 21 anos se formou em filosofia.
Certo dia o homem estava voltando para casa e começou a chover
muito forte, trovejava e caiam raios. Lutero ficou com tanto medo
que disse que se nada acontecesse com ele, se tornaria monge.
Então Lutero cumpriu a promessa e tornou-se monge agostiano.
Como monge, ele passou a ler e estudar muito a Bíblia.
O desejo dele era encontrar a salvação e o perdão pelos pecados.
Martinho passou a fazer vários serviços para que sua alma fosse
limpa dos pecados, mas percebeu que nada adiantava, ele
continuava com pensamentos ruins e viu que nada o fazia se
tornar “santo”.
Em 1507, se tornou sacerdote da igreja cristã católica e professor
na Universidade de Wittenberg. Certo dia, enquanto preparava

uma aula sobre Romanos 1.17 que dizia: “O justo viverá pela fé”,
percebeu que a Igreja onde participava não praticava o que a
Bíblia ensinava, pois nessa passagem da Bíblia mostra que a
justiça é um dom de Deus. E então, a palavra de Deus e ação do
Espirito Santo transformaram o coração de Martinho Lutero.
Lutero escreveu 95 teses dizendo que descobriu lendo a Bíblia
que bastava ter fé para ser salvo. E assim, Lutero passou a ser
perseguido, por ter começado uma reforma na igreja católica.
O homem dizia que a palavra de Deus é viva, pois falava com ele
e a cada dia aprendia muitas coisas novas. Lutero decidiu traduzir
a Bíblia para o idioma alemão e assim todas as pessoas terem
acesso, pois anteriormente era escrita em latim e apenas os
padres e monges podiam ler.
Lutero abriu escola para ensinar crianças e adultos a ler, porque
naquela época muitos adultos não eram alfabetizados.
Lutero trouxe ao mundo transformação pelo simples ato de
ensinar as pessoas a lerem, e ao ler a Bíblia, as pessoas foram
transformadas e renovadas na fé em Cristo.
Ele casou-se com Catarina von Bora e teve seis filhos e criou uma
nova igreja, onde todos podiam estudar e ler a Bíblia e aprender
segundos os princípios que Deus ensina.
Deus mudou a historia de muitas pessoas e nações através da vida
de Lutero.
Adaptado: [Sementes do Amor – Martinho Lutero e a Bíblia para todos]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 9 anos)
1) Você acredita que Jesus te ama tanto que morreu para te trazer
salvação?
2) Jesus nos livrou de todos os pecados para termos vida eterna com
Deus. Você gostaria de pedir perdão por algum pecado que
cometeu?
3) Você tem o costume de ler a Bíblia? É através dela que Deus fala
conosco.
4) Você gostaria que Deus usasse a sua vida para ajudar outras
pessoas, assim como Ele fez com Martinho Lutero?
5) Vamos fazer um compromisso de ler a Bíblia todas as noites antes
de dormir? Peça ajuda de seus pais.

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Martinho Lutero
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Martinho Lutero
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Encontre no quadro abaixo as seguintes palavras:
MARTINHO – LUTERO – REFORMA- PROTESTANTE – MONGE –
95 TESES – DEUS – SALVAÇÃO

Martinho Lutero
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Complete os espaços em branco com informações sobre
Martinho Lutero

