
Escolhendo e Criando

O povo de Deus tem transmitido suas experiências com o Deus vivo de geração em geração. Ajude o Bob e a Lily a descobrir quais afirmações sobre Deus são corretas e quais são erradas.
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Passo 1: Imprima esta página (A4).       Passo 3: Recorte todas as afirmações corretas.
Passo 2: Leia todos os textos e pense sobre quais afirmações sobre Deus são corretas. Passo 4:  Cole os balões de fala na folha em branco anexada.

Deus é poderoso.
Ele é o criador do

mundo inteiro.

Deus é fiel. Ele nunca nos abandona
e nos ajuda em todas as situações

da vida. 

Deus ama todas
as pessoas
igualmente,

sem exceção.

Deus é maior do que todas as imagens e pensamentos que
podemos imaginar sobre Ele.

Deus quer entrar contato conosco e fazer-
Se sentir em nossos corações.

Deus só
está interessado nas

preocupações das
pessoas que são grandes

e poderosas.
Deus se ofende se não fizermos o que Ele quer.

Deus só está nos
observando para descobrir

nossas falhas e nos
castigar.

Deus está distante. Ele não está
interessado no que acontece neste mundo.

Deus não pode viver sem nossos aplausos e louvores.
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Solução

P.S. Se você quiser, também pode brincar de “telefone sem-fio” com essas frases. Você vai precisar de pelo menos quatro jogadores. Façam um círculo. Um jogador escolhe uma frase e a sussurra na orelha de quem estiver do lado.
Esse jogador, por sua vez, passa o que ele entendeu para o próximo jogador, e continua assim até completar o círculo. O último jogador diz em voz alta o que ele entendeu.

Então, o primeiro jogador repete a frase original em voz alta. O próximo jogador pode recomeçar o jogo com uma nova frase.
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Deus ama todas
as pessoas
igualmente,

sem exceção.

Deus é maior do que todas as imagens e pensamentos que
podemos imaginar sobre Ele.

Deus é poderoso.
Ele é o criador do

mundo inteiro.Deus é fiel. Ele nunca nos abandona
e nos ajuda em todas as situações

da vida. 

Deus quer entrar contato conosco e fazer-
Se sentir em nossos corações.


