
O homem
que sacudiu
o mundo



COMO UTILIZAR ESTE
EBOOK? 
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Este ebook foi elaborado com base no livro - A história dos
Reformadores para Crianças: Martinho Lutero.  Nós sugerimos que
você adquira o livro, leia com as crianças e ao final da leitura realize
as atividades.

Contudo, se você não adquirir o material, nós contamos partes da
história no início de cada atividade. Então você pode ensinar fatos
para as crianças ao realizar as atividades! 



QUEM FOI MARTINHO
LUTERO?
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Um menino pobre, filho de um mineiro(o pai dele trabalha nas
minas de Eisleben), que trabalhou muito desde pequeno para ter
sustento. Chegou a cantar hinos nas portas das casas para poder
se sustentar e foi acolhido pela família Cotta até os 18 anos.

Estudou direito, mas nunca concluiu os estudos, pois teve um
encontro com Deus no meio de uma tempestade e se tornou um
monge. Enquanto vivia no mosteiro, Lutero pagava muitas
penitências, sofria muito por causa de seus pecados. Ele era
considerado justo e santo. Por causo disso foi enviado a Roma, onde
iniciou os estudos da Bíblia.

Estudando a Palavra de Deus, ele aprendeu que as nossas obras
não podem nos salvar e um dia subindo as escadas de Pilatos,
enquanto pagava penitências, ele ouviu uma voz falar ao seu
coração que dizia: "o justo viverá pela fé". Após isso, ele abandonou
o mosteiro e pregou as 95 teses na porta da igreja para demonstrar
a todos que apenas por meio do sacrifício de Jesus que somos
salvos. É somente pela graça!

Ele foi um Reformador que inspirou muitos cristãos e os inspira até
hoje. Por isso ele é tão importante e precisamos conhecer mais de
sua história. 
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Lutero morava em uma
pequena casa à beira da
floresta quando era
criana, desenhe a
floresta e a casa no
quadro ao lado.

Martinho Lutero morou
no condado de Mansfield.

Desenhe ao lado várias
casas uma do lado da
outra para representar
onde ele morou.

Lugares onde Lutero morou
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Você sabe o que faz um
mineiro? Não estou
falando das pessoas que
moram no Estado de
Minas Gerais. Mas do
mineiro que trabalha nas
minas.

O Mineiro é aquele que
retira pedras preciosas so
subsolo. Ele trabalha com
uma marreta batendo na
parede até encontrar as
pedras preciosas ou
recursos minerais.

o ofício do pai de lutero
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Você acha que o 
 trabalho dos mineiros é
cansativo ou tranquilo?

 

Lutero teve uma vida
fácil com muitos
brinquedos, muita
comida? 

Vamos descobrir?!

o ofício do pai de lutero
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A família de Lutero era muito pobre, eles quase não tinham o que
comer. As vezes comiam esquilos, coelhos e alguns ovos. Estas
refeições eram verdadeiros banquetes para eles!

O que você comeu hoje? Tinha bastante comida? Você comeu bem
pouquinho para compartilhar com os outros, ou podia até repetir se
quisesse? 

Encontre os animais que faziam parte do cardápio da família de
Lutero 3 esquilos, 4 coelhos e 6 ovos. 

 

infância de lutero
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"Se você for uma criança
muito pobre, não fique
desanimada. Deus levanta os
pobres deste mundo para
serem fortes, se confiarem
Nele."

Ore neste momento para o
Senhor fortalecer você e sua
família, para prover comida,
água, material escolar e
todas as suas necessidades!

Trecho do livro - posição 74
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Oração pelas crianças pobres



"Se você for uma criança rica,
ore para que nunca despreze
os pobres. Lembre-se de que
um pequeno rapaz que
mendigava se tornou o
monge que sacudiu o mundo,
e o que aconteceu uma vez
pode acontecer novamente."

Ore neste momento para o
Senhor te fazer generoso, que
você compartilhe seus
brinquedos, sua mesada e
tudo que Deus te der.

Trecho do livro - posição 74

Oração pelas crianças ricas
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Cante "Castelo Forte"

Para se sustentar,  Lutero

cantava na frente das casas.

Ele cantava vários hinos!

 

Cante sobre o Senhor, nosso

castelo forte!

Martinho Lutero

1:45

Lutero e seus hinos
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Cante "Castelo Forte"

com

Fábio sampaio

H T T P S : / / W W W . Y O U T U B E . C O
M / W A T C H ? V = O E 0 S C E M 4 Y 9 8
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Cante "Castelo Forte"

com

projeto sola

H T T P S : / / W W W . Y O U T U B E . C O
M / W A T C H ? V = R G C Z Q J F K K 2 W
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Por provisão de Deus numa das noites em que Lutero cantou, a

senhora Cotta o acolheu como filho e supriu todas as suas

necessidades até os 18 anos, louvemos ao Senhor por sua provisão.

Vamos completar a torta e pintar!

provisão de deus
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Por provisão de Deus numa das noites em que Lutero cantou, a

senhora Cotta o acolheu como filho e supriu todas as suas

necessidades até os 18 anos, louvemos ao Senhor por sua provisão.

Vamos colar papel crepom na torta! Use a criatividade e deixe a torta

bem bonita!

provisão de deus
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Lutero ficou muito doente, todos acharam que ele iria morrer.
Durante este momento ele ficou muito indeciso se deveria ser

advogado ou um grande pregador da Palavra. 

Vamos separar os itens dentro dos baldes. 

ADVOGADO PREGADOR

a grande decisão
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Lutero ficou muito doente, todos acharam que ele iria morrer.
Durante este momento ele ficou muito indeciso se deveria ser

advogado ou um grande pregador da Palavra. 

Vamos ligar os itens correspondentes!

a grande decisão
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Infelizmente após ser curado, Lutero não ouviu a voz de Deus o

chamando para ser pregador. Ele continuou estudando para ser

advogado, mas um dia enquanto caminhava, caiu um grande temporal.

Um grande trovão caiu e Lutero pensou que iria morrer. Ele caiu de

joelhos e orou ao Senhor para que poupasse sua vida, e prometeu que

se sobrevivesse se tornaria pregador.  

Vamos colar algodão na nuvem e colorir o raio com tinta guache!

lutero e a tempestade
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Lutero achava que precisava fazer coisas boas para ter paz com Deus,

mas "a paz com Deus, meu querido leitor, só é feita pelo precioso

sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto para expiar os

nossos pecados e tornar limpos os nossos corações. Enquanto Lutero

confiasse em algo mais do que neste precioso sangue, ele trabalharia

em vão." (trecho do livro - posição 163)

Pinte os elementos e ajude as crianças a encontrarem paz com Deus

ligando-as à cruz!

como ter paz com deus?
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Lutero achava que precisava fazer coisas boas para ter paz com Deus,

mas "a paz com Deus, meu querido leitor, só é feita pelo precioso

sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto para expiar os

nossos pecados e tornar limpos os nossos corações. Enquanto Lutero

confiasse em algo mais do que neste precioso sangue, ele trabalharia

em vão." (p.)

Pinte os elementos e ajude as crianças a terem paz com Deus

encontrando o caminho que leva até à cruz!

como ter paz com deus?
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Aos poucos Lutero começou a ler a Bíblia e foi deixando as penitências de lado. Ele a

estudava diariamente e encontrava descanso para a alma.

 

 Conte quantas Bíblias aparecem e preencha nos quadros abaixo!

 

 

Name:

Section:

4

o livro precioso que lutero
encontrou
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o justo
viverá

pela fé 

  
faça o tracejado 

Lutero chegou em Roma em busca de perdão de pecados, por isso subia uma escada

enorme todos os dias enquanto orava. Em um dos dias ele ouviu uma voz falar ao seu

coração e dizer:
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Após ouvir a voz de Deus, Lutero passou a viver pela fé e pregar o Evangelho para muitas

pessoas. Os sacerdotes da Igreja Católica não gostaram nada disso e planejaram matá-lo,

por isso, seu amigo príncipe Frederico mandou sequestrá-lo e o levou para morar no

Castelo de Wartburg, onde ficou 10 meses e teve dias felizes.

 

Vamos colorir o castelo onde Lutero morou!

 

 

  castelo de wartburg
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Após ouvir a voz de Deus, Lutero passou a viver pela fé e pregar o Evangelho para muitas

pessoas. Os sacerdotes da Igreja Católica não gostaram nada disso e planejaram matá-lo,

por isso, seu amigo príncipe Frederico mandou sequestrá-lo e o levou para morar no

Castelo de Wartburg, onde ficou 10 meses e teve dias felizes.

 

Vamos desenhar um lindo castelo e depois vamos pintá-lo! Estimule a criança a pensar

como seria o castelo onde Lutero morou!

 

 

  castelo de wartburg
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Lutero regressou para Alemanha a fim de pregar o Evangelho. A sua volta trouxe grande

alegria para seus amigos, mas os sacerdotes romanos não gostaram da notícia. Eles

achavam que Lutero havia morrido. Um dia, Lutero encontrou um soldado que disse a ele

que estava correndo mais perigo que ele se estivesse em uma guerra. E Lutero lhe disse

que não tinha medo, porque Deus o protegeria. 

 

Escreva a palavra fé no meio do escudo e pinte-o utilizando tinta guache e cotonete. 

 

 

  O encontro com o soldado
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Encontre as palavras!!!
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Graça

Jesus

Glória

Deus

Bíblia

Escritura

Caminho

Luz

Vida

 

24



CARTA DE LUTERO
PARA O FILHO HANS
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Lutero escreveu uma carta ao seu filho quando ele ainda
era pequeno! Leia a carta aos pequenos! Caso a criança
seja alfabetizada estimule que ela mesma leia a carta que
Lutero escreveu!

Explique como é importante passarmos nossa fé e nossa
esperança aos nossos filhos. Aproveite para contar às
crianças como você chegou ao conhecimento da verdade!
Aproveite este momento em família!

Caso já tenha contado aos pequenos sobre sua conversão,
peça que elas perguntem aos avós, tios, professores de
escola dominical, pastores ou qualquer cristão maduro com
quem vocês convivem!

Deus nos ajude a passar nossa fé aos pequenos!



CARTA DE LUTERO
PARA O FILHO HANS
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Meu querido filho, fico contente de ver que está estudando
bastante e ora com dedicação. Faça isso, meu filho, e
continue assim. Quando eu voltar para casa, quero trazer
um bonito presente para você. Eu conheço um jardim muito
lindo e divertido, onde andam muitas crianças, vestidas de
roupa dourada e que recolhem bonitas maçãs debaixo das
árvores, e peras, cerejas, nêsperas e ameixas, cantam,
saltam e estão contentes. Também têm belos cavalinhos
com arreios de ouro e selas de prata. Então perguntei ao
dono do jardim, de quem seriam as crianças. Ele
respondeu: “São as crianças que gostam de orar, aprender
e de ser devotas”. Então falei: “Caro Senhor, eu também
tenho um filho, chamado Joãozinho Lutero. Será que ele
também não poderia entrar no jardim, para que também
pudesse comer essas belas maçãs e peras e andar com
esses cavalinhos tão bacanas e brincar com essas
crianças?” Ao que o senhor respondeu: “Se ele gosta de
orar, aprender e de ser devoto, ele também pode entrar no
jardim. O Lipe e o Justo (filhos de Filipe Melanchthon)
também. E quando vierem todos, também eles vão
assobiar, e ter tambores, alaúdes e toda espécie de
instrumentos de corda, e também vão dançar e atirar com
pequenos arcabuses”. 

 



CARTA DE LUTERO
PARA O FILHO HANS
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E lá ele me mostrou uma joia de gramado no jardim,
especialmente para dançar; ali havia apitos e tambores de
puro ouro e excelentes arcabuses de prata. Mas ainda era
cedo, as crianças ainda não tinham feito a refeição, de
sorte que não pude esperar pela dança, e falei àquele
homem: “Ah, caro Senhor, quero ir bem ligeiro e escrever
todas estas coisas para o meu querido filho Joãozinho, para
que estude com muita aplicação, ore bem e seja devoto,
para que também ele entre neste jardim, Mas ele tem uma
tia Lena, essa ele tem que trazer junto.” Então o homem
falou: “Tudo bem, vai lá e escreve isso para ele”.
Portanto, querido Joãozinho, estude e reze sem vacilar e
diga isso a Lipe e Justo também, para que também
estudem e rezem, que assim vocês vão entrar juntos no
jardim, Deus o abençoe, e dê lembranças à tia Lena e um
beijo por mim.
Teu querido pai Martinho Lutero.

 
Hans tinha apenas 4 anos quando o pai lhe escreveu esta carta!

 
(Pelo Evangelho de Cristo, Editoras Concórdia e Sinodal, 1984, p. 33) 



martinho
lutero

H T T P S : / / W W W . Y O U T U B E . C O
M / W A T C H ?

V = E 0 8 D G A 4 T M K 4 & T = 8 S

Vídeo em Playmobil
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