
                                                        
PARTIDA
5 nov, voo de ida                                              
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Bagagem permitida
Bíblia

Consulte no verso a informação relevante sobre a viagem.
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Querido amiguinho(a) no dia 5 de novembro estás convidado a fazer uma viagem até Babilónia e vais passar lá uma 
semana.

Quando chegares vais atravessar o portão azul da cidade, o famoso Portão de Ishtar e ficar maravilhado com toda 
a sua beleza.

Irás encontrar alguns amigos: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Com eles vais viver muitas aventuras fantásticas e 
lidar com reis imprevisíveis e leões famintos.

Também terás oportunidade de admirar o seu comportamento e entrega a Deus, e ser forte e corajoso como eles!

Durante esta semana, a tua fé será provada, mas tu vais conseguir vencer todos os desafios.

Espero que te divirtas por lá e aprendas, com os teus amigos, a ser um servo de Deus.

Não te esqueças que a viagem de volta está marcada para o dia 12 de novembro de 2022.
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