KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • AUMENTA O

VOLUME, APRENDE A MÚSICA E CANTA BEM ALTO!

https://youtu.be/-nZ9KlfFfEs

VERSÍCULO PARA DECORARES • INSPIRATE E ESCREVE UM POEMA A PARTIR DESTA FRASE

Quando tiver medo, confiarei em
ti. (Salmo 56,4)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • PEDE AJUDA AOS
TEUS PAIS OU AO CATEQUISTA

Lê Marcos 4,35-41 (vê em bible.com)
MENSAGEM • LEIAM ESTA MENSAGEM EM

FAMÍLIA. UMA FRASE CADA UM...
Deus está connosco! • Os discípulos devem ter tido
muito medo naquela noite, no lago, durante a
tempestade. Tudo lhes podia acontecer!

Às vezes, na vida, também nos sentimos com medo; às
vezes, parece que estamos numa tempestade!
No entanto, Jesus mostrou aos discípulos que não
estavam sozinhos. Jesus estava com eles e estava no
controlo de tudo!
Deus tem outro nome: Emanuel. Emanuel, significa
'Deus está connosco'.
Já alguma vez sentiste medo ou te sentiste sozinho? O
que fizeste? • Agora, vai ao Google e procura a pintura
de Rembrandt ’Jesus acalma a tempestade’. Vê se
encontras Jesus no barco.
SABIAS QUE... no tempo de Jesus, as pessoas pensavam
que existiam monstros assustadores no Mar da
Galileia? Além disso, as tempestades surgiam de
repente e as pessoas tinham graves problemas quando
eram apanhadas a navegar.

ORAÇÃO
Pega numa folha de papel
e em marcadores.
Usa os marcadores e
escreve uma oração. Faz
isso de maneira que
pareça ter sido escrito
durante uma tempestade.
Agradece a Jesus o que Ele
faz por ti. Reza pelos teus
amigos e pelos teus pais.
Pede a Ele para te ajudar
quando sentires medo ou
estiveres sozinho.
No final, faz um barco de
papel com essa folha, para
nunca te esqueceres de
rezar.

IDEIAS

Diz aos teus pais que
gostas muito deles e que
precisas da companhia
deles para trabalhares
esta folha.
Faz barcos de papel em
casa, com os teus pais e
irmãos. E metam-nos na
banheira, para ver qual o
barco que navega mais,
sem afundar. Divirtam-se!
Diz a eles 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

