Lei de Causa e Efeito (Ação e Reação)
Faixa etária : 09 a 12 anos
Este é um texto enigmático. Tente descobrir a mensagem substituindo os
números pelas palavras correspondentes.
9– responsável; 6– desagradáveis; 2– boas; 7– virtude; 3- más; 12–
fez;
5-imperfeição; 8– alegria; 1- conseqüência; 11– volta; 4- praticado; 10–
atitudes.
LEI DE CAUSA E EFEITO
Todas as nossas ações acarretam _________________________(1), que
serão ___________(2) ou ___________ (3) conforme o ato ___________
(4).
Não há uma única ___________ (5) da alma que não traga ___________
(6) e inevitáveis conseqüências; e não há uma só ___________ (7) que
não seja fonte de ___________(8), e de recompensa.
Cada pessoa é ___________ (9) por suas ___________ (10), e colhe as
conseqüências do que fizer. E tudo o que fizermos de bom ou ruim
___________ (11) para quem ___________ (12).
Por isso, Jesus aconselhou a não fazer aos outros, aquilo que não
gostaríamos que os outros nos fizessem.
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(chegou-nos sem menção de autoria, se souber qual seja, por favor nos informe, a fim
de darmos os devidos créditos)

