KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • ENSAIA BEM E

DEPOIS CANTA ESTA MÚSICA A MARIA E À TUA MÃE

https://youtu.be/iUwlS2kMPMk
VERSÍCULO PARA DECORARES • É A
PRIMEIRA FRASE DA BÍBLIA

ORAÇÃO
Deus, Tu és meu Pai.
Obrigado por me amares
tanto e por me teres
criado. Obrigado pelos
animais, pela natureza.
Obrigado pelos meus pais
e avós. Obrigado pelos
meus amigos, professores
e família. Amo-te.
Obrigado.

Deus criou o céu e a terra!
(génesis 1,1)

HISTÓRIA DA BÍBLIA • LÊ O PRIMEIRO

CAPÍTULO DA BÍBLIA E CONTA A HISTÓRIA AOS
TEUS PAIS

Lê Génesis 1 (vê em bíblia.pt)

MENSAGEM • LEGO. • Aposto que és um perito em
construções com legos… Uma torre, um castelo, uma
casa! E, se tiveres muitas peças, até uma cidade podes
construir! QUEM É O CONSTRUTOR DO QUE TENS? •
Quem fez o telemóvel que estás a usar? Quem
construiu a cadeira onde estás sentado? Quem fez a
igreja onde costumavas ir antes da pandemia? Quem
inventou o pôr do sol, as árvores, as estrelas e a chuva
que faz poças de água onde adoras saltar? DEUS É O
CRIADOR. • Há muito tempo, nada existia, nem a luz,
nem a escuridão, nem o céu, nem os animais, nem as
pessoas. Só Deus. E Deus fez tudo. Podes ler a história
na tua bíblia. TUDO É BOM. • Fez a luz, fez o céu e a
terra, criou os oceanos, os planetas, as estrelas, a lua, o
sol, os peixes, os papagaios, as plantas, as árvores, os
coelhos, os porquinhos, os rinocerontes e os elefantes.
Até as tartarugas que andam muuuuuuito devagar. E
não ficou por aí! Deixou o mais especial para o fim.. As
pessoas. Pessoas, como tu e eu. E deu-lhes um bonito
jardim para cuidarem e viverem nele. DEUS VIVE
CONNOSCO. • Deus fez tudo. Ele sonhou contigo.
Criou os teus pais e os teus avós. E fez-te com muito
amor. E, agora, Deus vive contigo. E tu? Vives com Ele?

DIVERTE-TE

Na página seguinte vais
encontrar umas palavras
cruzadas.
Mas, antes de começares,
vais pegar numa grande
folha e desenhar a história
da criação.
Usa marcadores, lápis, faz
colagens… usa a tua
grande criatividade e faz
uma obra de arte.
Depois, com autorização
dos pais, partilha a tua
criação artística com os
teus amigos.
Se tiveres redes sociais,
coloca lá.
As pessoas precisam
saber que Deus é
magnifico e fez obras
bonitas.

ATÉ PARA A
SEMANA!

PAROQUIA.PT

