KIDSONLINE
MÚSICA PARA CANTARES • CONSEGUES
APRENDER ESTA MÚSICA?

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

Toda a Escritura é inspirada por
Deus. (2 Timóteo 3,16)
HISTÓRIA DA BÍBLIA • 2 TIMÓTEO 3,16

Vai a biblia.pt e procura o texto
de 2 Timóteo 3,16
MENSAGEM • Deus quer falar contigo e com a tua família!
Ele ama-te. Procura a sua carta de amor na Bíblia! •
Como será que Deus escreveu a Bíblia? Terá sido num
computador ou com uma grande caneta? • A carta que
São Paulo enviou a Timóteo diz que a Bíblia é inspirada
por Deus. Ou seja, foram pessoas que escreveram a
Bíblia, inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita ao longo
de muitos, muitos anos, por muitas, muitas pessoas
diferentes. Como foram inspirados por Deus, o resultado
final da Bíblia é incrível e poderoso! • A Bíblia existe
para dar dicas para a nossa vida. É o livro mais vendido,
está sempre no top de vendas (por estar sempre no top,
as lojas preferiram retirar a Bíblia das listas de livros
mais vendidos, para não ser sempre o mesmo, todas as
semanas). • A Bíblia é um fantástico presente que Deus
nos deixou. Deus fala-nos através da sua poderosa
Palavra, que está na Bíblia. Cada vês que lês um texto
da Bíblia, é Deus que te está a falar, a querer mostrar-te
alguma coisa importante. • Já tens uma Bíblia? Se não
tiveres, podes começar a aventurar-te com a Bíblia
“Mãos à Bíblia”. É muito divertida! Podes pedir aos teus
pais para comprarem no site “Loja da Bíblia” (está em
promoção e custa 25,60€).

ORAÇÃO
Deus é tão bom, não é
verdade?!
Vamos cantar a sua
bondade? Vê e canta em
https://youtu.be/
AEFT7YS4KQY
E rezamos…
“Obrigado Deus, por nos
teres dado a Bíblia, que
nos ajuda a conhecer-Te
melhor e o Teu plano para
a nossa vida. Amo-te
muito. Obrigado por tudo!
Usa o espaço seguinte
para escreveres uma
oração:

ATÉ PARA A
SEMANA!

PAROQUIA.PT

