KIDSONLINE

ORAÇÃO

HISTÓRIA DA BÍBLIA • EXPERIMENTA FAZER

Se puderes, vai ao jardim e
olha para tudo o que está à
tua volta. Deus é o Criador.
Ele fez tudo. E hoje, Ele está
à espera que Lhe fales.
Reza pela tua família,
pelos teus professores,
pelos teus amigos, pelo
teu país.
Lembra-te que Jesus é o
Rei dos reis. Confia nEle.´
“Querido Pai, obrigado! Tu
és o nosso Criador.
Agradeço-te a vida, a
família, os amigos. Ajudame a ser melhor. Amo-te,
Deus. Amen!

Lê Mateus 6,5-14 (vê em bíblia.pt)

DIVERTE-TE

MÚSICA PARA CANTARES • FAZ KARAOKE
AÍ EM CASA!

https://youtu.be/zUfP7SLYxbs
VERSÍCULO PARA DECORARES • ESTA
FRASE MUDOU A HISTÓRIA DA HUMANIDADE

Ele não está aqui. Ressuscitou!
(mateus 28,6)

UM TEATRO COM ESTE TEXTO DA BÍBLIA

MENSAGEM • DEUS FEZ TUDO. • Ele criou as tuas mãos,
os teus dedos! Ele fez os teus pés e as tuas pernas. Ele
fez a tua cabeça, a tua boca, o teu nariz, os teus
olhos… Ele é o Criador. DEUS QUER FALAR
CONTIGO. • Quando estamos a falar com Deus,
dizemos que estamos a rezar. A oração é tão importante
que Jesus também rezava! JESUS EM ORAÇÃO. • Ele
Um dia, os amigos de Jesus não O encontravam.
Procuraram. Procuraram. E viram-no ao longe, sozinho.
Estava a falar com Deus. Estava a rezar. Um dos
amigos aproximou-se e pediu-Lhe: “Senhor, ensina-nos
a rezar.” E Jesus ensinou. A ORAÇÃO DE JESUS. • Na
oração do “Pai Nosso”, Jesus ensina-nos que podemos
falar com Deus como falamos com o nosso pai.
Podemos falar com Deus a qualquer hora do dia ou da
noite, e trata-Lo por “tu”. Podemos pedir-Lhe tudo, como
pedimos aos nossos pais. Mas, não podemos esquecer
que nem tudo o que pedimos é o melhor, por isso, Deus
pode dizer “não”. Na conversa com Deus, pedimos
perdão, e pedimos força e coragem para perdoar quem
nos chateia e quem faz o mal. TAMBÉM REZAMOS. •
Na oração do “Pai Nosso” aprendemos o que devemos
apresentar a Deus quando falamos com Ele. Como
Jesus, também nós queremos rezar.

Vamos construir um
telefone para falar em
casa???
Precisas de 2 copos de
plástico ou cartão,
tesoura, uns metros de
cordel.
Com cuidado, faz um furo
no fundo dos copos (pede
ajuda a um adulto). Passa
o fio pelo furo e dá um nó
dentro do copo. Liga a
ponta do cordel ao outro
copo e faz a mesma coisa.
Agora, afasta os copos,
para o fio esticar. Uma
pessoa fala para um copo
e a outra pessoa ouve no
outro copo. É muito
divertido!

ATÉ PARA A
SEMANA!
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