De Criança para Criança
Oi, amiguinho!
Meu nome é Daiane. Tenho 8 anos e gosto muito de ler! Aprendi a ler na Bíblia e
nos hinários pra colorir que a minha mãe fez pra mim. É tão bom aprender sobre
Deus e louvar a Deus, né?!
Todo dia, assim que eu acordo, vou pro meu cantinho de oração conversar com
Deus. Só eu e Ele. Abro o meu coração pra Ele, orando e cantando. E Ele abre o
coração pra mim, na Palavra dEle. Essa é a minha hora tranquila. Eu também faço o
culto com a minha família, de manhã e à noite. Mas o meu culto pessoal é o mais
especial!
Comecei a fazer a minha hora tranquila quando eu tinha 4 anos. Como eu ainda não
sabia ler, eu ouvia um CD com versos e lições da Bíblia, feito especialmente para
crianças. Eu gostava tanto!! Ouvi várias e várias vezes, até saber quase de cór!
Depois de tanto ouvir, eu queria um outro CD de histórias, mas não tinha...
Foi aí que a minha mãe teve a ideia de fazer um audiolivro! O audiolivro é assim:
você ouve e lê a história ao mesmo tempo. Assim, você vai aprendendo a ler e
guarda melhor as histórias. Se você ainda não sabe ler, não tem problema. Dá pra
ouvir o áudio só. Acho que até a sua mãe, o seu pai, os seus avós e outros adultos
vão gostar de ouvir, hein...
Este é o audiolivro do Patriarcas e Profetas, de Ellen White. São histórias da Bíblia
contadas em pequenas partes, mas cheias de detalhes... Tem cada detalhe... um
mais incrível do que o outro... E não tem nada inventado não! É tudo verdade! Estou
gostando tanto de ouvir os áudios que a minha mãe gravou que estou até me
arriscando a gravar alguns... Você também pode tentar gravar os seus próprios
áudios e compartilhar com outras pessoas.
E tem mais... pra cada capítulo, tem uma música com imagens pra colorir. Dá pra
cantar em português, inglês e até em libras!
Superlegal, né?! É tão legal que eu precisava compartilhar com você. Espero que
esse material ajude você a gostar cada dia mais de ler, principalmente a Palavra de
Deus. Que o seu relacionamento com Jesus fique ainda mais gostoso!
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