APRENDER E BRINCAR COM

Vamos falar sobre
dons e virtudes?
Nós convivemos com muitas pessoas. Para conviver bem, precisamos
“temperar” a vida com nossos dons e virtudes. Essas duas palavrinhas,
que parecem complicadas, na verdade, são muito simples. Dons são
presentes muito valiosos que Deus nos dá, são os nossos talentos,
as coisas que sabemos fazer bem. Há pessoas que usam seus dons
para a vida profissional: pessoas que têm o dom de cozinhar tornam–se
cozinheiras; as que têm o dom de cuidar de pessoas doentes tornam–se
médicas e enfermeiras; as que têm o dom de ensinar tornam–se professoras,
e assim por diante. Deus nos presenteia com dons para que possamos cuidar
melhor da vida que ele criou.
Semelhante aos dons, virtudes são qualidades e hábitos que a gente
aprende ao longo da vida. A bondade, a paciência, a solidariedade, o respeito,
a esperança, a fé e o amor são algumas das virtudes que Jesus ensinou e nos
convida a praticar com todas as pessoas de nosso convívio.
Podemos dizer que os dons e as virtudes são as nossas roupas internas.
Quando “vestimos” o nosso coração com o ensino de Jesus, as virtudes
aparecem, os dons florescem e a vida fica mais cheia de graça e alegria.
Na Bíblia, há textos que ensinam sobre dons e virtudes. Veja, na próxima página,
o poema escrito pelo Cat. Edson Ponick. Ele se inspirou no texto bíblico
de Colossenses 3.12-17 para compor este belo poema.
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Vestes do bem-viver

O amor de Deus é uma chama que sempre traz coisas boas.
Não queima o fogo, só chama a amar também as pessoas.
É um vestir-se bonito com roupa limpa e cheirosa.
Quentar o frio com um sorriso. Fazer a vida gostosa.
Vestir-se com um sentimento que encha de luz a cidade,
Mostrando a cada momento a cor feliz da bondade.
Sair bem cedo trajando calor humano e afeição.
Ao fraco sempre ajudando; sem pena, mas compaixão.
E nas intrigas da vida, no caos e na confusão
Um traje cai sob medida: seu nome é mansidão.
Contra a cruel arrogância há roupa de qualidade
Vesti-la é ter elegância; ela se chama humildade.
Jamais sair na corrida, assim nos diz a experiência:
Pra não cair nesta vida é bom trajar paciência.
Para enfrentar a pobreza, ganância e o mau humor
Vestir-se enﬁm com beleza de um sobretudo de amor.
Poema baseado em Colossenses 3.12-17
Catequista Edson Ponick
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Com que roupa eu vou?
Há um antigo samba que diz: “e agora, com que roupa?
Com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou”.
O poema acima, baseado numa carta enviada para uma das
primeiras comunidades cristãs na cidade de Colossos, dá dicas
superimportantes para as roupas que devemos usar diariamente.
Para você e a sua família lembrarem sempre desses conselhos,
convidamos para que vistam o menino com as camisetas das virtudes.
Há uma camiseta para cada dia da semana. Para que vocês não
esqueçam, deixe o menino num lugar bem visível da casa.

O QUE PRECISA:
Impressora
Tesoura
Cartolina ou papel mais grosso
Cola
Lápis de cor ou canetinhas coloridas

COMO FAZER:
1) Imprimir as ilustrações da próxima página.
2) Recortar e dobrar nos lugares indicados.
3) Para deixar as ilustrações mais firmes, vocês podem colar sobre
uma cartolina ou um papel mais grosso e recortar novamente.

4) Usar os seus dons e pintar as ilustrações com as cores desejadas.
5) Para o menino ficar de pé, colar o suporte no verso da ilustração.
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cole
aqui

suporte
* Atenção para as abas de linhas tracejadas. Recorte-as junto com as roupinhas.
Elas servirão para encaixar a roupa ao boneco! para isso, basta dobrá-las para trás.

