Queridos evangelizandos e família!!!! Todas as edições do
nosso Sementinhas são muito especiais. É através dele que
continuamos a levar o nosso carinho e os ensinamentos de
Jesus Cristo até vocês. Cada vez que nos reunimos, ainda
virtualmente, é claro, para escolhermos o tema do mês,
deixa em nós a mesma sensação que sentimos quando nos
encontramos nas salinhas da evangelização da Feig.
Nesta edição trazemos a nossa homenagem a todas as
mães e, em especial, a Maria, a mãe de Jesus.
Deus precisa de mães para realizar o projeto Dele. Ele
precisou de uma mulher para ser a mãe do seu filho, que é
o nosso modelo e guia. Jesus nasceu de Maria, a escolhida,
mulher que, pela dedicação, força, coragem e entrega, é
inspiração e exemplo a todas as mães para estarem sempre
ao lado dos filhos.
Toda mãe é escolhida para gerar,
para

conduzir,

alimentar,

dar

carinho e amor.
Mãe é amor! Toda mãe ama ao
seu filho!
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Flores de Meimei
Era uma
vez...

AMOR DE MÃE

Mamãe Passarinha está fazendo
um ninho. Ela cuidadosamente
o tece com galhos e musgos,
gramas e folhas. Usa toda a sua
sabedoria para criar um lar para
seus passarinhos, um abrigo que
resista ao vento e às chuvas.
O ninho está sendo construído em um ramo robusto no alto de
uma árvore, escondido com segurança pelas folhas. Se ela tiver
sorte, encontrará um punhado de paina ou lã de carneiro para
deixar o ninho mais macio e quentinho.
Então, a Mamãe Passarinha senta-se confortavelmente no
ninho. E o calor de suas plumas despenteadas, junto com suas
asas, vai aquecendo os ovinhos e, depois de um tempo,
aquecerá os pequeninos pássaros, como um cobertor.
A Mamãe Passarinha sempre canta doces melodias para
embalar seus filhotinhos. E os raios quentes do pôr-do-sol
dourado e o farfalhar suave da brisa através das folhas dizem:
‘shhhhh, shhhhh, hora de dormir, meus pequeninos’.
Quando todos adormecem, a mamãe olha para o céu estrelado,
iluminado pela luz prateada da lua e dorme também, para
descansar com seus passarinhos, no aconchego de seu ninho.
E no dia seguinte, quando o sol raiar, todos estarão prontos,
para um novo dia começar.dourado e o
A nossa GRATIDÃO e o carinho a todas as mamães que
nos deram a vida e a todos aqueles que cuidam de nós.
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vamos colorir

Cantarolando
no nosso cantarolando desse mês,
procure as passagens evangélicas
referentes à letra da música.
ouça, sinta, cante!

ave
(Tim / Gladston Lage)

Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida
Um anjo vem ante à humanidade
s
ca
lu
Em singela maternidade
8
1:2
luc
Ó Senhor, seja a tua vontade
as
Serva sou de todo amor que me cabe 1:38
És amiga da Verdade sob aparição serena
Concebente virgindade na cidade nazarena
O teu corpo é diamante de longeva evolução
Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante
Boa Nova!

Alegrai-vos Galileia, Samaria, Cafarnaum
Ó Jerusalém, exultai também mateu
s
Pelo fruto de Maria
9:35
Boa Nova!
O Senhor-luz dará à luz
1:9 Achaste graça diante de Deus
O teu nome é no céu
Não rejeitarei a taça, bom amigo, Gabriel...
ão
jo

ESCUTE A MÚSICA!
https://www.youtube.com/watch?v=NOSR2GtuHPQ
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Como minha mãe é?
Você sabe descrever sua mãe? Sabe do que ela gosta, do que não
gosta? Então vamos tirar a prova!!!
Junte com sua mãe, pegue uma folha de papel e um lápis para cada
um e respondam as questões abaixo. Ao final, revelem as respostas
um para o outro e descubra quantas estão iguais!

Para eu responder
A comida preferida da minha mãe é...
Nas suas horas vagas, minha mãe gosta de...
Minha mãe fica feliz quando eu...
O que deixa minha mãe triste?
Cite 3 características da sua mãe.

Para minha mãe responder
Minha comida preferida é...
Nas minhas horas vagas, eu gosto de...
Eu fico feliz quando meu filho/minha filha...
O que me deixa triste?
Cite 3 características suas.

preciso
prestar mais
atenção nela

e aí, como
você se saiu?

A conheço
como a palma
da minha mão
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No Fazendo Arte desse mês, vamos fazer um cartão bem bonito pra mamãe!
Basta colorir as imagens baixo, recortar e colar na próxima folha, que está bem
branco, montando do seu jeito. Ah, e não se esqueça de escrever uma
mensagem bem bonita!
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Eu cuido do
planeta
Tudo que precisamos para viver, encontramos na Terra.
Ela é como uma mãe bondosa, que sustenta, cuida de seus filhos,
que protege, que dá vida. Podemos chamá-la de Terra Mãe.
Atividade 1
Tudo provém da Terra. Ligue com uma seta a Terra Mãe à todos os
elementos que podem ser produzidos graças ao que retiramos dela.

Atividade 2
A sobrevivência da Terra depende do nosso compromisso de cuidar dela.
Siga uma das dicas abaixo para fazer com sua família nesse mês da Mães:
Assim como agradecemos e
cuidamos da nossa mãezinha,
que nos concedeu essa vida,
devemos cuidar da Terra Mãe.
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Mãe
Um dia, a Mulher solitária e atormentada chegou ao Céu
e, rojando-se, em lágrimas, diante do Eterno Pai, suplicou:
- Senhor, estou só! Compadece-te de mim. Meu
companheiro fatigado, cada dia, pede-me repouso e devo
velar-lhe o sono!
Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade
mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, onde
volta somente quando exausto, a fim de refazer-se.
Se sofre, vem a mim, abatido buscando restauração e
conforto... Tu, que deste flores ao arvoredo e que abriste
as carícias da fonte, no seio escuro e ressequido do solo,
consagras-me, assim, ao isolamento?
Reservaste a Terra inteira ao serviço do homem que se
agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e
concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre
quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo?
Se sou a companhia do homem, que se vale de mim para
lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me
destinas?
O Senhor sorriu, complacente, junto às estrelas
fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula,
falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas
confiarei a vida ao teu coração.
Em seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança.
Desde então, a Mulher fez-se Mãe e
passou a viver plenamente feliz.
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