KIDSONLINE
AVISO AOS PAIS: ESTA EDIÇÃO
CONTÉM MUITO AÇÚCAR!
VERSÍCULO PARA DECORARES •

façam com que todos os povos
se tornem meus discípulos.

ORAÇÃO
Deus, Tu és meu Pai.
Obrigado por me amares
tanto e por me pedires
para falar de ti aos outros.
Ajuda-me a ser um bom
discípulo e um excelente
missionário, para falar de
ti com coragem, ajudado
pelo Espírito Santo.
Obrigado! Amen!

(mateus 28,19)

DA BÍBLIA Jesus disse aos discípulos para irem

fazer novos discípulos. E se cada um de nós fizesse 1
discípulo por semana? Já imaginaste? • Para
percebermos melhor, hoje precisas de ter 128
rebuçados ou 128 gomas antes de avançar nesta
leitura. • Já tens os 128 doces? • Pega num rebuçado,
coloca-o numa mesa e faz de conta que és tu. Foste à
Igreja e decidiste convidar um amigo a ir contigo. Coloca
outro rebuçado na mesa (agora estão 2). Cada um de
vocês convidou mais um amigo. Então, é mais um
rebuçado, por cada amigo. E estão 4. E cada um de
vocês convidou mais um amigo. E estão 8 rebuçados.
Na semana seguinte, cada um convida mais 1 amigo (e
estão… 16 rebuçados). Na outra semana já são 32,
depois 64… se todas as semanas, convidarmos 1
amigo… quando estes 64 convidarem mais 1 amigo, já
serão 128! Em 8 semanas, conseguimos passar de 1
pessoa para 128!!! E isso, porque cada um convidou 1
amigo novo todas as semanas. Este é o impacto que tu
podes ter!
Agora, imagina que os adultos também faziam o
mesmo... • Há 2000 anos, os discípulos fizeram isso. O
Espírito Santo desceu sobre eles. E fizeram-se milhares
de seguidores de Jesus em poucas semanas. Vamos
fazer o mesmo? Vamos convidar os amigos para irem
conhecer Jesus? • Como não podemos sair de casa,
podes pedir ajuda aos pais e criar um pequeno grupo de
oração, por exemplo… há muitos adultos a fazer isso na
Paróquia. É muito divertido!

FAZ

O Espírito Santo está
sempre em nós e ajudanos a falar de Jesus aos
outros! Às vezes,
esquecemos. Por isso,
esta semana vais colocar
a chama na tua cabeça,
para te lembrares que
tens o Espírito Santo.
A chama é o símbolo do
Espírito Santo.
Olha para a fotografia
seguinte e inspira-te:

ATÉ PARA A
SEMANA!
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