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PARA COLORIR
Amor é viver

a nossa vida sendo
justo com tudo o que

nos rodeia.
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Pessoas,
objetos, natureza,

absolutamente
tudo.
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Sr. Vitor adora
pequenos pássaros e

prefere encontra-los
durante o dia enquanto
passeia pelo parque que é

sempre florido e tem
muitos pássaros.

Possui um viveiro
em casa para cuidar

de alguns que se machucam.
Ele trata muito bem os

pássaros e prefere vê-los
soltos na natureza.
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Meus amigos
estão lá fora, mas eu

escolhi vir para a aula e
me dar bem nos estudos

e nada vai tirar a
minha atenção.
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Lili nem se alimentou
ainda e dá comida para

seus filhotes primeiro. Ela
também sente fome, mas

sua vontade de se dedicar
a seus filhos é um grande

ato de amor.
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tobi está tomando

banho mesmo com frio
e dor, pois sabe que é o

melhor para ele.

Lindinha chora
pelo seu cãozinho

porque sabe que ele
detesta e sente muito,

mas sabe que ele
precisa. Esse é um

bom exemplo
de amor.
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Essas flores

poderiam estar irritadas
com tanto vento, mas estão

felizes porque uma está doando
seu pólen para a outra, isso é um

ato de Amor, escolher ver o melhor
das coisas. Fica a dica: Seu humor

depende somente
de você.
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A confiança,
o respeito e a amizade
nos deixam mais fortes.
Isso é o que importa.

Cuide bem de
seus amigos.
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