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ORIENTAÇÕES

Queridos Pais,

É importante que seu filho receba orientações em 
casa acerca do assunto proposto nesta revista: 
Deus Fez Tudo. A fim de auxiliá-los nesta tarefa, 
sugerimos algumas atividades que podem ser 
aplicadas durante o culto doméstico. 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:                        
“... E Deus viu que tudo o que havia feito era muito 
bom.” Gênesis 1.31.

Leiam com antecedência o texto bíblico para aplicar 
as atividades sugeridas. Preparem uma caderneta 
para fixarem nela as atividades semanais, 
registrarem as observações e os comentários. E vão 
provar quanto seus filhos serão edificados com o 
ensino da palavra de Deus.

Equipe da coleção 
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