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ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO
Olá crianças, tudo bem com vocês?
Hoje vamos refletir sobre nossas atitudes ruins com uma história que é muito conhecida
por nós.
A Bíblia nos ensina que Deus criou com muito carinho todas as coisas. Criou o céu, a terra,
o mar, as estrelas, os animais, Ele fez toda a natureza e no final de tudo criou o homem e a
mulher, à sua Imagem e Semelhança e os colocou para cuidar de um jardim muito bonito. Mas
nesse jardim vivia um animal muito mal, que tinha muita inveja de todas as belezas que Deus
criou, era a Serpente. Ela, que era muito maldosa, se aproximou da mulher e ofereceu a ela um
fruto, que Deus havia proibido de comer. Ele havia dado todo o jardim ao Homem e à Mulher,
mas havia ali uma única árvore que eles não podiam comer do fruto.
A Serpente convenceu a mulher a comer prometendo várias coisas falsas e mentirosas
para a mulher, que comeu e levou ainda para o homem. Depois eles perceberam que haviam
desobedecido a Deus e por conta disso se esconderam, para que Deus não os castigasse.
Deus amava tanto os dois que um dia resolveu visitá-los, e quando chegou no jardim,
começou a chamar pelos dois, mas eles não apareceram. Deus procurou, procurou, procurou, até
que ele os encontrou escondidos, porque haviam desobedecido a ordem de Deus, mesmo
sabendo que Ele tinha dado todo o jardim maravilhoso para eles. E por conta disso, eles
acabaram perdendo o Paraíso.
Refletindo...
As vezes na nossa casa nós somos como esse homem e essa mulher, que
desobedecemos aos nossos pais, avós, professores e com isso acabamos nos escondendo para
não sermos castigados por nossos erros. Mas isso é legal? Precisamos nos esforçar mais para
que possamos ser obedientes em tudo a Deus e aos nossos pais, para que nós não percamos os
maiores dons que Ele nos deu, que é a nossa vida.
1) Reflita com o Papai e com a Mamãe quais são as atitudes que temos que os deixam mais
tristes e decepcionados. Se comprometa com eles a melhorar sempre, para não perdemos
o dom precioso que Deus nos deu.
2) Procure na figura abaixo Adão escondido no meio da natureza.

