
 

                     FAMILIA + QV 
 Olá papai e mamãe! 
Essa semana teremos mais um desafio. Hoje aprendemos sobre José o 
pai adotivo de Jesus, que ensinou o seu trabalho e o criou com muito 
amor. 

O desafio é: 
Ensine algo novo para seu filho – Pode ser um versículo que você gosta muito 
– uma tarefa de casa – E vocês também vão adotar uma pessoa para orar essa 
semana. Depois nos conte como foi. 
 
Ensina a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 
desviará dele. Provérbios 22:6 
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