DEZEMBRO DE 2021

SEMENTINHAS

Olá criança e familiares. Tudo bem com vocês? Espero que
estejam bem!
O Sementinhas deste mês vai contar a história do Natal, o
maior presente do mundo. O verdadeiro sentido do Natal é
comemorar o nascimento de Jesus no planeta para nos
trazer uma mensagem de renovação espiritual.
Há mais de 2000 anos, o Cristo nos deu de presente a sua
vinda, nos ensinou que o verdadeiro amor é o esquecimento
de si mesmo em benefício do próximo.
Jesus chegou à Terra, sob as luzes do céu, numa
manjedoura. Lembrando dessa data, comemoramos o
Natal, momento que une as pessoas em toda parte do
mundo, num sentimento de fraternidade, alegria, paz, amor
e esperança de um mundo melhor.
Segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, “o Natal não é
apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova
alegremente, entre os homens, mas, acima de tudo, é a
reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir
sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar
deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é
nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim”.
Feliz Natal!
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Algo mais no Natal
Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a glória na
manjedoura, nós te agradecemos:
a música da oração;
o regozijo da fé;
a mensagem de amor;
a alegria do lar;
o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança;
a bênção do trabalho;
a confiança no bem;
o tesouro de tua paz;
a palavra da Boa Nova,
e a confiança no futuro!…
Entretanto, ó Divino Mestre! de corações voltados
para o teu coração, nós te suplicamos algo mais!…
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade
para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te
os exemplos!
Emmanuel
Antologia mediúnica do Natal
Francisco Cândido Xavier por Espíritos diversos – Cap.11
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Flores de Meimei
NASCIMENTO DE JESUS
Havia muito tempo, numa cidade chamada Belém, nasceu um
menininho que recebeu o nome de Jesus. Ele era filho de uma
mulher chamada Maria e de um homem chamado José.
No dia em que nasceu Jesus, Maria e José estavam viajando e
não tinham lugar para dormir. Eles procuraram muito e acabaram
achando um local pequeno, nos fundos de uma casa, onde os
animais dormiam. E foi ali, naquele cantinho, que Jesus nasceu.
Como não tinha caminha ou bercinho, Ele dormiu na manjedoura.
A manjedoura é o lugar onde se coloca comida para os animais.
José limpou a manjedoura e forrou com palhas bem fofinhas.
Maria colocou uns paninhos bem limpinhos sobre as palhas e
deitou o menininho lá.
Maria e José ficaram muito felizes.
Os animais também ficaram felizes.
- Mú... mú... – fazia a vaquinha.
- Mé... mé... – faziam as ovelhinhas.
- Hiró... hiró... – fazia o burrinho.
Jesus recebeu várias visitas.
Os pastores, homens que cuidavam dos animais no campo, foram
ver Jesus.
Os Magos, que eram homens muito ricos, também foram ver
Jesus e levaram bonitos presentes.
E todos – Maria e José, os pastores, os magos e os animaizinhos
– estavam muito contentes e felizes com o nascimento de Jesus,
pois ele veio trazer para todos nós a boa nova sobre o amor!
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Vamos colorir!
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Cantarolando
Vamos ouvir a música de uma forma diferente?! Primeiro: pense, preste atenção
no ensinamento. Srgundo: sinta em seu coração a importância do ensinamento.
Terceiro: aja, solte o corpo e faça o que se pede. É com você!

A CAMINHO DE BELÉM
Pela estrada de Nazaré
Viajavam um burrinho, Maria e José

(bata os pés, um de cada vez)

Pela estrada de Nazaré
Viajavam um burrinho, Maria e José
Dá prá ouvir o trotar do cavalinho
Carregando Maria com carinho

(bata os pés, um de cada vez)

(bata as mãos na coxa, uma de cada vez)
(faça um carinho em seu rosto)

Dá prá sentir como é doce a emoção
De quem na vida ajuda seu irmão

(se abrace com alegria)

(estenda as mãos à frente do corpo)

E pela estrada empoeirada
Eles caminham sem parar

(bata os pés, um de cada vez)

E o bom José sempre guiando
O burrinho a galopar

(bata as mãos na coxa, uma de cada vez)

Chegou Belém...
Maria agora pode parar pra descansar

(pare)

E foi ali numa casinha que se chama estrebaria

(faça um triângulo
com os braços)

Que a história aconteceu
Enchendo o mundo de alegria
Foi tanta luz, foi tanta luz...
E tão feliz nasceu Jesus!!!

(vibre com as mãos)

(pisque com as mãos)
(sobreponha os braços como se
carregasse um bebê)
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Natal!!! Nascimento de Jesus! Época em que relembramos que o Cristo
encarnou em nosso planeta para exemplificar como melhorarmos o nosso
coração, desenvolvendo virtudes e superando nossas dificuldades.
Agora é sua vez de fazer Jesus renascer em seu coração! Renove suas emoções,
sentimentos e pensamentos, para que você consiga renovar suas ações. Escreva
nos corações da direita virtudes ou atitudes que você pode desenvolver para
superar as dificuldades apresentadas nos corações da esquerda.

EGOÍSMO

ORGULHO

PREGUIÇA

VAIDADE

INVEJA
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Eu cuido do
planeta
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de
EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco. (Mateus 1:23)
Olá criança, é Natal! Jesus nasceu e Ele bate à sua porta pedindo para entrar. Ele quer
um novo abrigo e escolheu aconchegar-se ao seu coração para te ensinar a amar a
natureza, as plantas, os animais, os rios, as pessoas e tudo que Deus criou.

Criança, agora pense bem: o que você daria de presente a Jesus para mostrar a Ele
como você já sabe cuidar do nosso Planeta Terra, a nossa casa? Faça um desenho bem
bonito representando esse presente!
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HORA DO RECONTO!!!
Você conhece a história do nascimento de Jesus? Para recontá-la você precisará
recortar os personagens e colá-los em palitos de picolé, conforme a foto abaixo.
Relembre o nome da cidade onde estavam, para onde foram, porque foram,
quem estava no caminho, quem apareceu, quem nasceu, onde nasceu...
Reúna a família e conte a história!!!
Não se esqueça de dizer: Era uma vez...
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Glória a Deus nas alturas, Paz na
terra, boa vontade para com os
homens.

Lucas 2:14

