Deus, Amor e Sabedoria
Faixa etaria: 10 a 12 anos , adaptavel a outras idades

14:00 hs Passe
14:30 hs Prece
14:35 hs Dividir a classe em quatro grupos. Entregar a eles uma cópia dos textos
“Brincando de Deus” e “Deus está falando com você” em forma de quebra
cabeça. Eles deverão montar o texto e dizer o que entenderam de cada um.
14:45 hs Assistir a um pequeno vídeo sobre as maravilhas do Corpo Humano e
seu funcionamento perfeito, fazendo uma ligação com a Criação Divina.
15:00hs Fazer um livro da Turma Azul
Colocar uma música suave e pedir que todos fechem os olhos e imaginem um
jardim lindo, florido, onde estejam você, sua família e/ou amigos.
Entregar a cada criança uma frase e ela deverá fazer um desenho, poesia,
recorte, o que quiser sobre a frase. Estas frases serão juntadas aos desenhos e
será encadernado formando o Livro da turma.
Frases:
1. No jardim brilha o sol. Obrigado Senhor! O Sol é belo! Ele aquece e
ilumina!
2. No jardim existe a terra. A terra é boa e ajuda as plantas a crescerem.
Obrigado Senhor!
3. As sementes possuem o gérmen da vida. Obrigado, meu deus pela vida
das sementes!
4. Obrigado, Meu Deus pelas plantas que nascem no jardim!
5. Obrigado Senhor, pelas flores que enfeitam e perfumam o jardim. Elas são
lindas!
6. Obrigado Senhor, pelo rio que caminha fertilizando a Terra!
7. A chuva cai no jardim! Muito Obrigado Meu Deus, pela chuva que ajuda as
plantas a viverem.
8. Quantas estrelas piscando no céu! Obrigado Senhor por este céu tão lindo,
cheio de estrelas luminosas!
9. Obrigado , Meu Deus, pela árvore amiga que me dá sombra e frutos!
10. Os pássaros cantam no jardim. Obrigado Senhor pelo canto dos pássaros
que me alegra!
11. Obrigado Senhor porque eu posso ouvir!
12. Obrigado Senhor , porque sou uma pessoa feliz!
13. Obrigado Senhor porque eu posso ver!
14. Obrigado Senhor porque eu posso andar!
15. Deus nos ama e cuida sempre de nós! Obrigado Senhor!
16. Obrigado meu Deus porque eu posso falar!
17. Obrigado meu Deus pela minha família!
18. Obrigado Senhor, pelos animais e pela natureza tão bela !
19. Obrigado Meu Deus pelo meu corpo perfeito!
20. Obrigado Senhor pelos meus amigos!

Brincando de Deus...
Um grupo de cientistas estava decidindo qual deles iria encontrar
com Deus e dizer que eles não precisavam mais dele. Finalmente
um dos cientistas apresentou-se como voluntário e foi dizer
a Deus que Ele não era mais necessário...
Assim, ao encontrar Deus, o cientista diz a ele:
- Deus, sabe como é, um punhado de nós tem estado pensando
neste assunto e eu vim dizer que o Senhor não é mais necessário.
Quero dizer, nós temos elaborado grandes teorias e idéias, nós
clonamos uma ovelha e logo, logo, iremos clonar humanos.
Como o Senhor pode ver, nós realmente não precisamos do Senhor.
Deus balança a cabeça, compreensivamente e diz:
- Bom, sem ressentimentos. Mas, antes, vamos fazer um concurso.
O que você acha?
O cientista diz:
- Para mim, tudo bem. Que tipo de concurso?
- Um concurso de fazer homem!! - Deus responde.
- Legal! Sem problemas! - Exclama o cientista. Ele rapidamente se
adianta pegando um punhado de barro e diz:
- Vamos lá, estou pronto!
E Deus diz:
- Não assim! Você tem que criar seu próprio barro!!!

Deus Está Falando Com Você!
( Prece indígena – Tradução a adaptação do livro By San Etioy)
Um homem sussurrou: Deus fale comigo.
E um rouxinol começou a cantar
Mas o homem não ouviu.
Então o homem repetiu:
Deus fale comigo!
E um trovão ecoou nos céus
Mas o homem foi incapaz de ouvir.
O homem olhou em volta e disse:
Deus deixe-me vê-lo
E uma estrela brilhou no céu
Mas o homem não a notou.
O homem começou a gritar:
Deus mostre-me um milagre
E uma criança nasceu
Mas o homem não sentiu o pulsar da vida.
Então o homem começou a chorar e a se desesperar:
Deus toque-me e deixe-me sentir que você está aqui comigo...
E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro
O homem espantou a borboleta com a mão e
Continuou o seu caminho triste, sozinho e com medo
Até quando teremos que sofrer para compreendermos
Que Deus está onde está a vida??
Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações
Fechados para o milagre da vida que se apresenta diante
De nós em todos os momentos??

