KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • QUEM VAI NO
COMANDO DA TUA VIDA? APRENDE E CANTA...

https://youtu.be/zmtjI3uj12E
VERSÍCULO PARA DECORARES •

Não tenhas medo nem desânimo,
porque o Senhor, teu Deus,
estará contigo por onde quer
que andares. (josue 1,9)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • NÚMEROS 22,21-35

Vê https://youtu.be/2SHzQolJeEE
Podes ler na bíblia em Números 22,21-35 ou ver esta música que conta
a história de Balaão e da burra.

MENSAGEM • Tens algum animal de estimação? E se o teu
cãozinho começasse a miar? E se a tua tartaruga
começasse a ladrar? E se o teu peixe começasse a
falar? A história da bíblia de hoje conta-nos que uma
burra começou a falar! • Os israelitas tinham saído do
Egito e iam a caminho da Terra Prometida. Deus ia com
eles e eles venciam os inimigos que apareciam. O rei de
Moab teve medo e decidiu chamar o profeta israelita
Balaão para que ele traísse o povo e o amaldiçoasse;
para que o rei de Moab vencesse e os israelitas
perdessem. • O profeta Balaão disse que não aceitava
trair o povo. Mas, depois, graças ao dinheiro, Balaão
aceitou. No caminho, apareceu um anjo. Mas só a burra
de Balaão conseguia vê-lo e parava de andar. O profeta
começou a ficar irritado com o animal que não lhe
obedecia. E a burra falou-lhe “porque estás zangado
comigo? Eu sempre fui fiel a ti. Se estou a parar, é
porque há um motivo”. E Balaão viu o anjo. E o anjo
disse que a burra era obediente. Mas que ele também
devia ser obediente… a Deus! E seguir o seu caminho!

ORAÇÃO
Querido Deus, obrigado
por nos amares e estares
sempre connosco.
Rezamos a pedir coragem
e força. Podemos e
queremos confiar sempre
em ti. E pedir-te
orientações para o
caminho. Amamos-te
muito. Isto te pedimos em
nome de Jesus. Amen!

PESQUISA

Um anjo meteu-se na
estrada e impediu a
passagem de Balaão e da
sua burra. Balaão
conseguiu ver o anjo?
O que disse o anjo?
Procura as respostas na
tua bíblia ou na internet
em www.biblia.pt
No livro dos Números,
capítulo 22, versículos 21
até ao 35.

ATÉ PARA A
SEMANA!
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