
Viaţa este plină de probleme. În orice moment ne confruntăm cu  
termene-limită şi cu obligaţii, avem întâlniri şi conversăm tot timpul  

în lumea virtuală. Aşa se ridică muntele nesănătos de stres şi de tensiune al fiecăruia 
dintre noi. Cercetările actuale au demonstrat că nivelul de stres se diminuează 

atunci când colorăm. Dar adevărata pace şi liniştea sufletească autentică ni le poate 
oferi doar Dumnezeu. Cărţile de colorat motivaţionale din colecţia MAJESTIC 

EXPRESSIONS îmbină aceste două idei în volume frumos ilustrate.

Atmosfera Crăciunului a fost inspiraţia pentru ilustraţiile din această carte de colorat, 
intitulată Să ne bucurăm! Petrece câteva momente liniştite relaxându-te în timp ce 
colorezi. Simte-te revigorat şi reînsufleţit pe măsură ce meditezi la darul desăvârşit 

oferit omenirii de către Dumnezeu. Lasă-ţi creativitatea să se manifeste fără oprelişti 
şi fiecare pagină va prinde viaţă după ce vei umple de culoare imaginile din carte. 

Ia o pauză în timpul programului tău încărcat şi lasă deoparte stresul  
care te copleşeşte. Grijile vieţii mai pot aştepta.

Include:
•55 de ilustraţii desenate de mână • Hârtie de calitate • Citate inspirate 

din Biblie şi câteva versuri ce amintesc de atmosfera Crăciunului

Să ne 
bucurăm!

Carte de colorat 
pentru Crăciun
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Să ne bucurăm, Domnul a sosit!
Să lăsăm pământul să‑şi primească Împăratul,
Să ne pregătim inimile să‑L întâmpine,
Iar cerul şi firea să cânte!

Isaac Watts
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Să ne bucurăm, Mântuitorul domneşte,
Să cântăm cu toţii,

În timp ce câmpuri şi râuri,  
stânci, dealuri şi câmpii

Repetă bucuria ce răsună.

Isaac Watts
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Să nu ne adâncim în tristeţi şi păcate,Să nu lăsăm pământul să se umple de ghimpi,

El vine ca să binecuvânteze
Acolo unde există năpaste.

Isaac Watts
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James Montgomery

Îngeri din  
Cerurile slăvite,

Întindeţi‑vă aripile  
deasupra pământului;

Voi, care cântaţi  
povestea creatorului, 
Acum aduceţi vestea  
naşterii lui Mesia.
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