
 

 

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Esse mês a campanha aqui no kids é sobre Família +QV e cada domingo 
iremos propor um desafio para seu filho realizar junto com a família de 
acordo com o que ele aprendeu na aula. Hoje ele aprendeu que Noé 

obedeceu a Deus e construiu a arca junto com sua família. 
Essa semana o desafio é: 
Construir algo juntos – Pode ser um bolo – podem arrumar o armário juntos ou os 
brinquedos. Depois nos conte como foi. 
 
Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força!  
1 Crônicas 16:28 
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