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Tenanglah AKU ini
Jangan takut! (Matius 14:27)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Putus Asa

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Kehilangan

(Yoh. 11:1-44)(Mat. 14:22-33)

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Menderita

Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Bertobat
(Why. 3:14-22)(Luk. 10:25-31)
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Yesus, Sahabat bagi
Mereka yang Bertobat

Minggu
04

Mari Baca Kitab Wahyu 3:14-22



Anak dan keluarga dapat semakin
terlibat dalam banyak kegiatan
rohani sekalipun virtual dengan

menyenangkan

Pengalaman Harian

• Tiktok Flip Book
• Geometri Happy Face
• Personal Check Up

Sikap Hidup Baru
• List Niat Kecil
• Kalender Youtube

Channel 

Refleksi Iman
• Membaca dan 

memaknai Kisah Wahyu 

3:14-22
• TrashBin vs Medal

Anak dan keluarga dapat menjadi
sahabat seperti Yesus yang 

berbagi sukacita kepada semua
orang



Doa PembukaDalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin

tuhan yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu
atas anugerah yang engkau berikan kepada kami, 

dan kami berterima kasih atas pelajaran yang 
sudah kami terima, 

supaya kami dapat meneladani tuhan Yesus dalam 
hidup kami sehari-hari.. 

Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin

dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Pembuka
“Sungai SukacitaMu”

https://www.youtube.com/watch?v=hb6ZoTESoQY
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Pengalaman Harian
Apakah kamu punya tiktok ?

Cobalah filter “flip book” 
dan capture wajah bahagiamu

Video Tiktok Oleh :

Michael Natalean Krisantoni

Kelas 3 SD St. Antonius Matraman



Pengalaman Harian
Siapkan kertasmu menjadi bentuk geometri ini
dan susun menjadi “happy face”



Pengalaman Harian
“Personal CheckUp”

Apa saja yang membuatmu bahagia setiap hari ?
Apakah kamu selalu ingat berdoa setiap hari ?

Apakah kamu mengikuti misa setiap minggu ?



Refleksi Iman Wahyu 3:19-22
Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan 
Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu

dan bertobatlah!
Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan 

mengetok; jikalau ada orang yang 
mendengar suara-Ku dan membukakan

pintu, Aku akan
masuk mendapatkannya dan Aku 
makan bersama-sama dengan dia, 

dan ia bersama-sama dengan Aku.
Barangsiapa menang, ia akan

Kududukkan bersama-sama dengan Aku 
di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun
telah menang dan duduk bersama-sama

dengan Bapa-Ku di atas takhtaNya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia

mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat ."

https://youtu.be/lM

FPb3LLWSg



Refleksi Iman
“relakanlah hatimu dan bertobatlah”

Setelah setahun kita menjalani ibadah online
ayo kita memilih sikap kita

Buanglah sikap “suam-suam kuku” ke dalam trash bin
Dan satukan “hidup rohani yang kreatif” dengan medal

Malas misa online

Berdoa sebelum tidur

Bermain game sepanjang hari Minggu

Ikut Rosario di IG Live

Baca Kitab Suci di Badeno

Main HP saat misa online

TARIKLAH GARIS MENUJU TRASHBIN ATAU MEDAL



Sikap Hidup Baru
“Aku berdiri di muka pintu dan mengetok”

Tuhan Yesus adalah SAHABAT bagi semua orang
Sekalipun kita malas, sombong, dan berdosa

Tuhan Yesus mau datang dan berbagi kebaikan Allah  
Kita juga diajak untuk berbagi kebaikan kepada orang lain

Lengkapilah niat-niat ini
Untuk dilakukan setiap hari
Agar kamu bisa menjadi
PEMBAWA SUKACITA
bagi orang lain



Sikap Hidup Baru

5 September
Misa Live Streaming di  

26 September
Misa Live Streaming di  

12 September
Misa Live Streaming di  

19 September
Misa Live Streaming di  

Di masa pandemi ini kita bisa mengikuti ibadah online apapun
di belahan dunia manapun, Seru bukan ! 

Ayo misa online keliling Indonesia dan keliling dunia !

…..

…..

…..

…..
Isi dengan

youtube channel favoritmu !



Doa Penutup

Dalam nama bapa dan putra dan roh kudus, amin
tuhan yesus yang baik, terima kasih

karena telah mengajari kami seperti engkau
yang selalu berbagi sukacita kepada semua orang, amin 

dalam nama bapa putra dan roh kudus, amin



Lagu Penutup
“Kasih Yesus”

https://www.youtube.com/watch?v=gqcYVTGUrEU
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Terima Kasih

Tim BIA KOMKAT KAJ

Valent HendroFifin Selni


