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ORIENTAÇÕES

Nos próximos quatro meses, falaremos às crianças 
que Deus me ama, ou seja, Deus ama cada um 
de nós e deu Seu Filho para ser o nosso Salvador. 
Anunciar essa mensagem aos pequeninos, além 
de ser uma responsabilidade, é um privilégio.

Estamos juntos para cumprir essa tarefa. Assim 
desenvolvemos essas atividades com intuito 
de ajudá-los na educação cristã de seu filho. 
Invistam esse tempo precioso em família, 
contando a história bíblica, orando com seu filho 
e ensinando-lhe o versículo a ser memorizado 
durante o quadrimestre: “... Deus amou ao mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho...” João 3.16.

Leiam com antecedência o texto bíblico para 
aplicar as atividades sugeridas. Fixem as 
atividades semanais numa caderneta, registrem 
as observações e os comentários. E comprovem 
quanto seu filho será edificado com o ensino da 
palavra de Deus!
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