
[Selezionare la data] 

 UMA VIAGEM NO TEMPO:  em busca do descobrimento da origem da nossa vida! 
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Proposta: atividades para desenvolver com as crianças 

 Bem vindos! 

A nossa extraordinária viagem no tempo está para começar. Voltaremos no tempo,  ao passado, há milhões 

de anos atrás, quando existia somente Deus e não existia mais nada… 

O amor une todas as coisas que Deus criou: o sol que aquece a Terra doando luz e calor a todos os seres 

viventes, as árvores doam seus frutos e quando a comemos saboreamos seu gosto, os rios que descem em 

direção ao mar doando-lhe suas águas…  

Baixar o quebra-cabeça do sol, do mar, da natureza  e jogar reconstruindo as paisagens.  

Sim, Deus por  AMOR criou o mundo para nós e fez tudo, em cada detalhe, tão lindo e perfeito de ficarmos 

de boca aberta! O mundo e tudo o que nele existe é um fantástico presente que Deus deu aos homens. De 

fato  quando tudo estava pronto, terminado,  Deus cria o homem e a mulher, as criaturas que mais ama 

capazes  de entendê-Lo e de falar com Ele.  Deus diz a Adão e Eva:  “ Tudo é para vocês”!  

Clicar sobre o  Link “a criação”  em seguida poderia cantar juntos uma canção que fale da natureza” –  

clicar sobre o link e baixar os “modelos das  máscaras” para ser usado em um pequeno musical e em 

seguida cantar juntos e com gestos a canção: “Criados por amor”. 

 Deus ama imensamente a cada um de forma particular. Ele deseja que  todos os homens juntos formem 

uma grande família. Este é o Seu projeto para a humanidade. Desejou que o homem e a mulher fossem 

seus colaboradores e lhes confiou a terra para que a cultivassem e a protegessem para os homens de todos 

os tempos. As invenções como a roda, a água encanada a energia elétrica ajudaram a multiplicar para 

todos, os bens que Deus nos tinha dado. Com o passar dos anos porém o homem começou a experimentar 

a sua força e a capacidade de produzir sempre mais se esquecendo do respeito pelo Criador e ainda mais 

desfrutando a natureza de forma errada. “Foi como se, como nos disse Chiara, “o homem tivesse colocado 

as botas de usar na montanha e começasse a caminhar dentro da lama espirrando, espalhando ela por 

todos os lados: na atmosfera, nas águas dos rios e do mar, foram destruídas as árvores...”.    

Baixar ppt de imagens de um mundo doente 

Vemos imagens de um mundo doente, precisando de amor. Papa Francisco no ano passado escreveu “ uma 

Encíclica” isto é uma carta especial destinada a todos, e nela nos convida a trabalhar juntos pela ecologia, 

para a natureza e ao ambiente que nos circunda a cura e o justo respeito, como Deus no inicio nos tinha 

dado a tarefa para fazer. Nos deu regras simples, que todos os cientistas e os homens sábios 

compartilharam  para se tornar especialistas ecológicos e manter por muito tempo a beleza do nosso 

planeta.  

Vamos estudar juntos e prepararmos um livrinho que nos ajudará a lembrar sempre.  

Então, PRONTOS??? Bom  divertimento a todos! 

 


