APRENDER E BRINCAR COM

Pentecostes:

O aniversário da igreja cristã
Quando você faz aniversário? Garanto que no início de
cada ano você vai consultar o calendário para saber em
qual dia da semana ele cairá, acertei? E você sabia que a
igreja cristã também festeja o seu aniversário? Sim, é na festa
de Pentecostes, que neste ano será no domingo do dia 31 de maio.
Essa festa acontece cinquenta dias depois da Páscoa.
Veja, abaixo, como tudo começou.
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Uma grande família
Antes de subir aos céus, Jesus fez a promessa de que as pessoas
que o seguiam receberiam o Espírito Santo. Tudo aconteceu na festa
de Pentecostes, quando o povo judeu celebrava a festa da colheita.
Naquele ano, a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas que vieram
para a festa. As autoridades de Jerusalém esperavam uma festa tranquila,
pois, há algum tempo, tiveram uma festa agitada com a morte de Jesus.
Porém, numa casa da cidade, estava reunido um grupo de pessoas
seguidoras de Jesus. De repente, um grande barulho e um vento muito
forte tomaram conta da casa. As pessoas se sentiram aquecidas. Parecia
que tinham sido tocadas por um fogo que aquecia o coração. O medo
que as pessoas sentiam desde a morte de Jesus foi embora. Elas se sentiram
fortes para continuar falando sobre o querido mestre.
O acontecimento chamou a atenção de muitas pessoas, que foram até a
casa. Logo em seguida, até as pessoas que eram de outros lugares e falavam
outra língua conseguiram entender o que os amigos e as amigas de Jesus
estavam falando. Naquele mesmo dia, depois da fala de Pedro, um dos
discípulos de Jesus, muitas pessoas foram batizadas. Elas formaram a
primeira comunidade cristã na cidade de Jerusalém. Foi um início muito
bonito. Todas as pessoas se ajudavam e se tratavam como irmãos e irmãs.
Nem uma pessoa ficava sozinha ou abandonada. Ali elas se sentiam parte
de uma grande família. Assim nasceu a igreja cristã. Para as pessoas
seguidoras de Jesus, a festa de Pentecostes é a festa de aniversário da igreja.
A partir desse acontecimento nasceu a igreja cristã. Também a Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) faz parte dessa grande família.
História baseada em Atos 2.1-42
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Sal e luz
Este ano a festa de Pentecostes, a festa do aniversário da igreja cristã,
será no domingo do dia 31 de maio. A cor para usada nas igrejas para
este dia é a vermelha. Jesus também disse, certa vez, que as pessoas
cristãs são sal e luz no mundo. Sal dá sabor ao alimento e luz ilumina
o nosso caminho. Podemos ser sal e luz por meio das nossas ações em
favor da vida. Vamos deixar o almoço do domingo de Pentecostes, no dia
31 de maio, mais iluminado? Veja, abaixo, como fazer uma lanterna para
colocar no centro da mesa. Antes da refeição, acenda a vela e faça uma
oração em família pela paz no mundo e pela saúde de todas as pessoas.

O QUE PRECISA: O que precisa: um copo de vidro, sal grosso e uma
vela vermelha (caso não tenha vela vermelha, use uma vela de outra cor).

COMO FAZER: encha o copo com sal até a metade do vidro.
Sobre o sal, coloque a vela vermelha.
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Bandeirinhas ao vento
A história bíblica conta que no dia de Pentecostes as pessoas sentiram
a presença do Espírito Santo. Não podiam vê-lo, mas podiam senti-lo
como algo quente e também como vento forte. Vamos fazer bandeirinhas
e pendurá-las nas janelas para enfeitar o domingo de Pentecostes?

O QUE PRECISA:
Folhas de revistas usadas (se possível, em tons de vermelho)
Cola
Barbante
Tesoura

COMO FAZER:

1) Corte quadrados de 15cm x 15cm nas folhas de revistas.
2) Dobre os quadrados de papel ao meio e corte na diagonal,
da esquerda para a direita.
3) Passe cola nas pontas das bandeirinhas e cole-as no barbante.
4) Prontinho! Agora é só pendurar as bandeirinhas nas janelas e festejar
com a família o dia de Pentecostes.

Um abraço grande e um feliz dia de Pentecostes!
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