KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • ENSAIA BEM E

DEPOIS CANTA ESTA MÚSICA A MARIA E À TUA MÃE

https://youtu.be/iUwlS2kMPMk
VERSÍCULO PARA DECORARES •

Respeita o teu pai e a tua mãe,
para que vivas muitos anos na
terra que o Senhor, teu Deus, te
vai dar. (êxodo 20,12)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • PORTUGUÊS DO BRASIL

Vê
https://youtu.be/xBCDF_szF_Y
até ao minuto 12. Ou tudo, se tiveres muita curiosidade sobre toda a
vida de Rute.

MENSAGEM • Na história aconteceram várias desgraças.
Noémia ficou sozinha, sem o marido e sem os filhos.
Rute tinha casado com um dos filhos de Noémia. Os
filhos de Noémia era crentes, mas Rute não era.
Noémia era a sogra de Rute. Rute estava viúva, porque
o marido tinha morrido. • Noémia, que já era idosa, quis
regressar à sua terra. E queria ir sozinha. Mas Rute
decidiu acompanhar a sogra, Noémia. Rute disse “não
me obrigues a deixar-te. Eu irei para onde fores, viverei
onde viveres. O teu povo será meu povo, e o teu Deus
será meu Deus.” • Isto é interessante, porque Rute não
tinha obrigação de ficar com a sogra, muito menos de
ajudá-la! Mas o seu coração era muito grande… Noémia
era como uma mãe para Rute. E Rute queria o melhor
para ela. Por isso, decidiu ficar com ela e tratar sempre
dela com muito amor. E foi abençoada por Deus.

ORAÇÃO
Deus, Tu és meu Pai.
Obrigado por me amares
tanto e por me teres dado
pessoas que me amam e
cuidam de mim. Obrigado
pelo pai. Obrigado pela
mãe. Ajuda-me a respeitálos e amá-los sempre,
como tu me amas.
Obrigado! Amen!

PÕE EM PRÁTICA

Na semana passada foi o
dia da mãe e, se calhar,
fizeste-lhe uma surpresa. E
se fizesses surpresas
todos os dias? Arrumar os
brinquedos, arrumar o
quarto e fazer a cama. Ou ir
para a cama sem
resmungar. Ou agradecer
o jantar que ela preparou.
Ou fazer os trabalhos de
casa... Talvez possas fazerlhe uma surpresa todas as
semanas!

ATÉ PARA A
SEMANA!
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