
 

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Hoje aprendemos sobre Abraão, o pai da fé. Ele demonstrou sua fé e temor 
ao Senhor obedecendo e oferecendo seu próprio filho como sacrifício. O 
Senhor o poupou e fez dele uma grande nação. E o abençoou grandemente.  

O desafio dessa semana é: 
Entregar uma oferta de fé. 
Oferte também seu tempo no Ministério Kids. 
Depois nos conte como foi. 
 
Deus proverá para si o cordeiro. Genesis 22.8 
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