
TRANSLATION GUIDE / GUIA DE TRADUÇÃO

portuguese 
Prezado Amado, 

Estou orgulhoso de você.

Saiba que você é amado.

Você é amado, e nós  
oramos muito por você.

Deus fez você especial! Não há  
ninguém exatamente como você.

portuguese 
Você é incrível!
Deus te ama mais que  
você consegue imaginar!
Com amor,
Sua amiga / amigo,
Em Cristo,
Deus te abençoe,

english
Dear Valentine,

I am proud of you. 

Know that you are loved.

You are loved, and  
we pray for you often.

God made you special! There  
is no one exactly like you. 

english
You are amazing!
God loves you more  
than you can imagine!
With love, 
Your friend, 
In Christ,
God bless you, 

God is with you! Deus está com você! • God has big plans for you! Deus tem grandes planos para você! • You are wonderfully made! Você é maravilhosamente feito! • God delights in you! Deus se delicia em você! • God rejoices over you! Deus se alegra com você!  



TRANSLATION GUIDE / GUIA DE TRADUÇÃO

portuguese 
Prezado Amada, 

Você é uma menina linda!

Saiba que você é amada.

Você é amada, e nós  
oramos muito por você.

Você é preciosa, uma  
criação linda de Deus.

portuguese 
Você é linda!

Deus te ama mais que  
você consegue imaginar!
Com amor,
Sua amiga / amigo,
Em Cristo,
Deus te abençoe,

english
Dear Valentine,

You are a beautiful young lady! 

Know that you are loved.

You are loved, and  
we pray for you often.

You are precious, God’s  
beautiful creation. 

english
You are beautiful!

God loves you more  
than you can imagine!
With love, 
Your friend, 
In Christ,
God bless you, 
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God is with you! Deus está com você! • God has big plans for you! Deus tem grandes planos para você! • You are wonderfully made! Você é maravilhosamente feito! • God delights in you! Deus se delicia em você! • God rejoices over you! Deus se alegra com você!  


