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Edição #003Tema: Páscoa

LIVRE ACESSO é o que 

comemoramos na Páscoa

PÁGS 5 e 6 

Veja como foi o 1° 

acampadentro 2016 PÁG 7

Projeto AMAS – Palmeira

PÁG 3
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Edição #003

O Jornalismo com Deus 
(apelidado como JKD) 
também está na internet. 

Acesse jornal.iemav.org.br 
para conferir materiais extras 
sobre esta edição.

E sua participação é 
importante!
Envie sugestões, desenhos e 
testemunhos para:

jkd@iemav.org.br

Eles podem aparecer na 
próxima edição!

Caro(a) leitor(a),
 
É com grande alegria e gratidão que entregamos mais uma edição do 
JKD! Estamos no segundo ano de produção do jornal, e é muito bom 
receber novos integrantes em nossa equipe de jornalistas mirins e 
contar a vontade dos adolescentes em permanecer conosco. A cada 
encontro, buscamos o direcionamento e inspiração do Espirito Santo de 
Deus para que você tenha em mãos uma ferramenta de comunicação 
com Ele.
Esse jornal tem sido uma grande bênção nas nossas vidas, um tempo 
precioso que dedicamos ao Pai, e desejamos que nesta leitura você 
também possa usufruir dessa experiência!
 
Boa leitura,
Renata Kumakura e equipe JKD.

os  soN teo !csam



AMAS Palmeira: 
projetos da instituição para 2016

Aroldo Heimbecker
|Ex- aluno e coordenador
  da AMAS Palmeira

Por: Rubia Koch, Letícia Mulling e Kael Pauls |  Foto 1: Leticia Mulling - outras fotos: arquivo AMAS

o domingo, dia 7 de março, a IEMAV 

recebeu a visita do grupo de adolescentes Nda AMAS (Associação Menonita de 

Assistência Social) da cidade de Palmeira - PR.  

A AMAS, tem como objetivo promover o bem estar 

social e prestar assistência à crianças e adolescentes 

que estão em situação de vulnerabilidade*. A 

unidade da AMAS em Palmeira tem 45 anos de 

existência e atende hoje cerca de 250 crianças e 

adolescentes, com idade entre 5 e 16 anos. 

A nossa equipe conversou com Aroldo Heimbecker, 

coordenador da unidade da AMAS de Palmeira, 

sobre as metas e os planos da associação para 2016.

Segundo ele, o desafio “é dar continuidade às 

práticas educativas que nós já estamos 

desenvolvendo ao longo dos anos. 

Essas atividades são uma oportunidade das crianças

aprenderem a fazer algo além do que fazem no 

cotidiano”, contou Aroldo. 

As práticas educativas vão desde aulas de piano, 

bateria e guitarra, até manicure e maquiagem. Toda a 

estrutura da AMAS é mantida com doações. Outro 

desafio da Associação para 2016 é encontrar novas 

parcerias para ajudar a manter os custos. “Nós 

tivemos no ano passado o encerramento de um 

convênio muito importante, então esse recurso hoje 

faz falta e nós estamos tentando encontrar outras 

parcerias que possam nos ajudar para que o trabalho 

possa continuar, sem que nós tenhamos que diminuir 

o atendimento”, explicou Aroldo.

Além das doações, os interessados em  contribuir 

com os projetos da AMAS podem ajudar também 

com o apadrinhando de uma criança. O responsável 

pelo apadrinhamento acompanha a vida das crianças 

e tem  uma relação boa com elas.
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* vulnerabilidade = condição de risco em que uma pessoa se encontra.

Veja como você 
pode ajudar: 
amasbrasil.org.br



Vamos refletir sobre a Páscoa 
no Antigo Testamento?

Por Geovana
Verburg Ribas

É a festa da libertação do cativeiro. 
Representa a libertação da escravidão do pecado. 

O QUE É A PÁSCOA? 

Páscoa dos Hebreus = Pesah, que significa pular 
além da marca, poupar, passar por cima. O anjo 
da morte saltava sobre a casa onde houvesse o 
sangue de um cordeiro. Antes da morte e 
ressurreição de Cristo, a Páscoa era celebrada 
com o sacrifício de um cordeiro no lugar do 
primogênito.

Nós pedimos ajuda ao Pastor Luciano Pauls 
para entender os sinais que já apontavam para o 
sacrifício de Jesus. Leia Êxodo 12:1-11 e reflita 
com a gente.

               JKD: Porque Jesus Cristo  
                      é o primogênito. 
         Pr Luciano Pauls: O primogênito representa o 
primeiro filho ou alguém que é colocado como em 
primeiro lugar numa posição de honra, herança e 
   bênção, e quando Deus matou os primogênitos 
  do Egito (dos homens e dos animais), os israelitas 
foram orientados a resgatar os seus primogênitos com a 
morte de um cordeiro. Depois foi estabelecido que todo 
primogênito pertencia ao Senhor. Jesus foi o primogênito 
de toda a criação (Cl 1:15) e o primogênito dentre os 
mortos (Cl 1:18).

 JKD: Pois Jesus não 
tinha pecado. 

Pr Luciano Pauls: Deveria ser 
perfeito porque apontava 

para Jesus Cristo, 
o Cordeiro de Deus.

    JKD: Pois precisamos falar 
para as pessoas sobre Jesus.

Pr Luciano Pauls: A aplicação 
prática desse fato é que todos 

aqueles que não participarem do 
sacrifício do cordeiro (com o 

sangue em suas portas) 
serão condenados.
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Livre acesso foi o que Jesus nos deu pagando por nossos pecados na 
cruz, derrotando a morte na ressurreição, e por isso nós podemos 
colocar nossos pecados sobre a cruz e ter a chance de ter o futuro ao 
lado da pessoa que mais nos amou no mundo: DEUS. 
Ele nos deu um bilhete de livre acesso, e as únicas condições para 
recebermos é crer e obedecer aos mandamentos Dele! Você já viu 
alguém nesse planeta com um amor tão grande? 
A Páscoa representa a batalha que Jesus teve com a morte, para que 
pudéssemos estar com Ele hoje e na eternidade. Páscoa não tem a ver 
com coelho ou ovos de chocolate, mas sim com a pessoa que se 
entregou em uma cruz para nos salvar. Páscoa é dia de comemorar 
que temos um futuro ao lado do Pai. 
Livre acesso = sua passagem para entrar no Reino do Senhor. Você 
tem acesso grátis ao aceitar o Salvador em seu coração.

Livre Acesso

CÉU

Por Vinicius Mulling e Thomas Oelke 

‘‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 
ninguém vem ao Pai se não por mim.’’ 

João14:6 

Capa

A morte e ressurreição nos 
acesso ao céu, mas muito mais do 

que isso: nos dá acesso a um 
RELACIONAMENTO
com Deus, nosso Pai!
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Você já garantiu 
seu ticket?
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Você acredita? 

Neste filme, 12 indivíduos se 
convertem devido aos milagres e 
situações inacreditáveis que unem 
suas vidas, formando uma história 
bem interessante. 

Arte e Cinema

Dia 07 de abril acontece a estreia do 

filme Deus Não Está Morto 2. 
Desta vez, a discussão para provar 
que Deus está vivo vai parar no 
tribunal de justiça. 
Como será o desfecho dessa história?  

07 
ABRIL

Música: Getsêmani
Artista: Leonardo Gonçalves  

Para refletir em Mateus 26:36-39

FILME

Sugestão musical

Veja no nosso blog um vídeo muito legal, encenado por crianças, sobre a Páscoa.

MÚSICA

FILME
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Por: Manuela Janzen e Daniel Owen Pauls



Nos dias 27 e 28 de fevereiro, as crianças de 09 a 12 anos da 

IEMAV fizeram o primeiro Acampadentro de  2016, na chácara 

do Pastor Rodolfo e Gerda Loewen. 

O tema do Acampadentro foi semeadura. As crianças fizeram 

atividades individuais e em grupo sobre semear e colher coisas 

boas e ruins. Fizeram ainda brincadeiras na piscina, ‘‘Virando 

índio’’, aulas de culinária para as meninas e pescaria para os 

meninos.  

Por Vinicius Mulling e Amanda Schroeder 

Colherá o que semear!
Acampadentro infantil

Confira mais fotos no blog: jornal.iemav.org.br

Edição #003



D
E
U
S

P
E
C
A
D
O

C
O
R
O E

I

A
M
O
RE  T   E       N  I   D   A   D  E

A
N
J
O
S

Encontre a cruz no 
meio de um dos 
textos do jornal. 

Veja no blog 
mais desafios: 

jornal.iemav.org.br 

DESAFIO:

PARA COLORIR:

Por Matheus Henrique Silva

Palavras: COROA, REI, PECADO, DEUS, ANJOS, AMOR, ETERNIDADE

A salvação ___________ do Senhor, sobre o teu 
__________ seja a tua bênção.  Salmos 3:8 

Apressa-te em _________, Senhor, minha ___________. 
Salmos 38:22 

Em __________ está a minha salvação e a minha glória, 
__________ é o mais forte ___________ e o meu 
_________________. Salmos 62:7 

Porque a _____________ de Deus se manifestou, 
trazendo _____________ salvação para todos os 
_____________. Tito 2:11 

COMPLETE:
por Geovana Verburg Ribas
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