
O isolamento social, por conta da pandemia de Covid -19,
surpreendeu a todos e fomos obrigados a ficar em casa,
pois a saúde deve ser priorizada agora e é necessário abrir
mão de algumas coisas.
Nós, da evangelização infantil, estamos impossibilitados de
estar fisicamente com vocês, crianças, mas vamos nos
alimentar das recordações dos momentos que tivemos, pois
sabemos que mais adiante estaremos juntos de novo.
Por isso, pensando em mantermos um contato, resolvemos
fazer o BOLEDIN com histórias, músicas, vídeos e
atividades para que vocês possam se distrair nesse período.
Que tenhamos fé, pois esse momento passará,
retomaremos nossas aulas e poderemos dar e receber afeto
de nossos familiares, amigos, evangelizadores e outras
pessoas queridas. 
Gostaríamos de compartilhar com vocês essa mensagem
linda de Chico Xavier:
 
Tudo passa...
Todas as coisas na Terra passam.
Os dias de dificuldade passarão...
Passarão, também, os dias de amargura e solidão.
As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar... Um dia passarão.
A saudade do ser querido que está longe, passará.
Os dias de tristeza...
Dias de felicidade...
São lições necessárias que, na Terra, passam, 
deixando no espírito imortal
as experiências acumuladas.
Se, hoje, para nós, é um desses dias,
repleto de amargura, paremos um instante.
Elevemos o pensamento ao Alto
e busquemos a voz suave da Mãe amorosa,
a nos dizer carinhosamente: 'isto também passará'(...)
Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos,
sem esmorecimento e confiemos em Deus,
aproveitando cada segundo, cada minuto que, 
por certo, também passará.
Tudo passa...
exceto Deus.
Deus é o suficiente!”
                                                      Chico Xavier

NESTA EDIÇÃO

1. Texto de abertura

2. Histórias de Kate Portela

3. Hora da música com Dalila

4. Dinâmica - Siga o Mestre

5. Anexo - Evangelho no Lar

Dedica uma das
sete noites da

semana ao Culto
do Evangelho no
Lar, a fim de que

Jesus possa
pernoitar eu tua
casa. Prepara a
mesa, coloca a

água pura, abre o
Evangelho,
distende a

mensagem de fé,
enlaça a família e
ora: Jesus virá em

visita.
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É pela educação, mais do que pela instrução, 

que se transformará a Humanidade. 

Allan Kardec, Obras Póstumas

Objetivo: Mostrar o quanto é importante seguir os exemplos do Mestre Jesus.
Participantes: quem tiver em casa (adultos e criança(as)) e quiser brincar de mímica.
Tempo Estimado: Indefinido.
Material: Nenhum.
Descrição: A(as) criança(as) deverão escolher um mestre entre ela(as) e deverá(ão) imitar
o que se fizer. Se todos quiserem ser o mestre, deverá ser feito um sorteio. O escolhido
para ser o Mestre deverá fazer a mímica e os demais imitarem (por exemplo: lavar as mãos,
mandar um beijo, fazer um carinho, mexer no cabelo, olhar nos olhos e dizer EU TE AMO,
abraço coletivo(se todos estiverem em casa direitinho, etc.). No momento da brincadeira,
pode-se reforçar a ideia de que somente devemos imitar as coisas boas, as atitudes legais.
Também lembrar que somente é considerado Mestre aquele que procura fazer o bem e é
amoroso, como o maior Mestre que conhecemos que é Jesus.
Comentário:  (...)  O cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre,
porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo
imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes... (O Consolador.
Questão 286. Espírito Emmanuel. Psicografado por Chico Xavier).
 
(Retirado  do site:  www.searadomestre.com.br/evangelizacao/jesus_irmao_amigo_mestre com
adaptações da Equipe DIN/ GEFA)

Dalila, evangelizadora do DIN, gravou várias
músicas especialmente para vocês nesse
período de quarentena!
Hoje vamos disponibilizar o clipe da canção
QUEM É FELIZ. Clique diretamente na figura ao
lado para assistir! 
Aproveite para se inscrever no canal do GEFA 
 no youtube.

Sugerimos que nossas crianças assistam os
vídeos da escritora e contadora de histórias  Kate
Portela. Para acessar, clique no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=K5EchTUkkG8

HISTÓRIAS DE KATE PORTELA

HORA DA MÚSICA COM DALILA

DINÂMICA - SIGA O MESTRE

B O L E D I N
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Nos vemos no próximo
 BoleDIN!

#FiqueEmCasa

https://youtu.be/mKwGR5x3034
https://www.youtube.com/watch?v=K5EchTUkkG8

