KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • AUMENTA O
VOLUME E CANTA BEM ALTO!

https://youtu.be/JQtivQ56fQU
VERSÍCULO PARA DECORARES • PARA
AJUDAR, FAZ UM POSTER PARA COLARES NA
PORTA DO TEU QUARTO, NA PAREDE, NO
FRIGORÍFICO

o espírito que Deus nos deu não
é de medo, mas sim de coragem,
amor e bom senso. (2 Timóteo 1,7)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • PEDE AJUDA AOS
TEUS PAIS OU AO CATEQUISTA

Lê Mateus 6,25-34 (bible.com)
MENSAGEM • LÊ COM A FAMÍLIA. CADA UM

PODE TER UMA FRASE.
Não precisas de te preocupar! • A preocupação é um
tipo de medo. Às vezes, é natural ficarmos
preocupados, principalmente quando acontecem coisas
assustadoras à nossa volta. Isso faz-nos pensar: 'E se
acontecerem coisas más?' ou 'E se as pessoas que eu
amo ficarem doentes?'. Às vezes andamos muito
preocupados, mas Deus ensina-nos que não há
necessidade de nos preocuparmos tanto ou de termos
medo. Ele está no controlo das coisas. Nós estamos no
coração de Deus. Na passagem bíblica que leste, Jesus
diz a toda a gente que Deus ama e olha por toda a
gente: então, é claro que Ele cuidará de nós! Quando
estivermos ansiosos ou inseguros, podemos olhar para
Deus e encontraremos a paz e o descanso quando.
Esta semana, lembra-te, podes pedir ajuda a Deus
sempre que te sentires ansioso ou com medo. Podes
pedir a Ele que te dê a paz.• Ele está do teu lado! Força!

PARA TERMINAR
Estás preocupado com
alguma coisa neste
momento? O quê? Fala
com a tua família. O que
podes fazer quando
sentires medo ou
ansiedade?

ORAÇÃO

Deus, obrigado por estares
no controlo da minha vida
e das coisas. Obrigado por
me amares tanto e me
trazeres a paz. Protege-me,
à minha família e aos
meus
amigos.

DICAS

Diz aos teus pais que
gostas muito deles e que
precisas da companhia
deles para trabalhares
esta folha.
Diz-lhes também que
podem ir ao site
paroquia.pt para não
perderem o contacto com
a Igreja.
E lembra-te de rezar com
eles, todos os dias.

ATÉ PARA A
SEMANA!

PAROQUIA.PT

