KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • FAZ UM
CONCURSO DE MÚSICA AÍ EM CASA!

https://youtu.be/zUfP7SLYxbs
VERSÍCULO PARA DECORARES • OS

SALMOS SÃO CANTOS DE LOUVOR. CONSEGUES
ESCREVER UM?

Que todos os seres vivos louvem
o Senhor! (Salmo 150,6)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • EXPERIMENTA FAZER

ORAÇÃO
Hoje vamos rezar com
ajuda do Salmo 121. Este
era o salmo que os judeus
rezavam quando iam para
Jerusalém. Se calhar,
Jesus também rezou este
salmo! Reza-o em voz alta
ou no silêncio do teu
coração.
Também podes imprimir e
pintar a folha com o salmo.
Pede aos teus pais para
publicarem nas redes
sociais. Vamos espalhar
por toda a gente este
bonito salmo.

UM TEATRO COM ESTE TEXTO DA BÍBLIA

Lê Mateus 21,1-11 (vê em bible.com)
MENSAGEM • JESUS É DIGNO DE LOUVOR...

IDEIAS

Faz todos os dias uma lista
de 3 coisas que queres
agradecer a Deus.

Todas as pessoas famosas têm seguidores! Quando
Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão foi ter com
Ele. • Conheces alguma pessoa famosa? Albert
Einstein? Cleópatra? Pierre De Coubertin? Conheces
algum destes? Se não, vai investigar!
PENSA: Os reis andavam a cavalo! Mas, Jesus andou
num jumentinho. Os reis procuravam a glória e o poder.
Jesus preferiu ser uma pessoa simples, que andava
com as pessoas.
ATIVIDADADE: Por que motivo segues Jesus?
Consegues fazer um poema com as letras do nome
Jesus? Vamos ajudar-te. Continua!
Jovem de Nazaré
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ATÉ PARA A
SEMANA!

PAROQUIA.PT

SALMO 121

Levanto os olhos para a montanha,
de onde me virá o auxílio.
O meu auxílio vem do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Ele não te deixará cair;
aquele que te protege está sempre alerta!

FAZ
Tens aqui o Salmo 121.
Decora esta folha.
Partilha-a com a família.
Nas redes sociais (com
autorização dos pais!).
Coloca a folha na parede
do teu quarto ou no
frigoríficos e reza o Salmo
121 todos os dias.
O teu auxílio vem do
Senhor, que fez o céu e a
terra!

Aquele que protege Israel não dorme,
está sempre alerta.
É o Senhor que te protege
e está ao teu lado, para te guardar.

O Sol não te fará mal durante o dia,
nem de noite a Lua te incomodará.
O Senhor protege-te de todo o mal;
é ele que protege a tua vida.

O Senhor te protege quando sais
e quando voltas,
agora e para sempre.

ATÉ PARA A
SEMANA!
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