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Olá crianças, tudo bem com vocês?
Como refletimos em algumas aulas anteriores, hoje falaremos um pouco sobre o respeito
às diferenças. Deus criou cada um diferente, eu e você fomos feitos diferentes uns dos outros,
uns são mais gordinhos, outros magrinhos, uns brancos, negros, com cabelo longo, curto, olhos
azuis castanhos, enfim, todos somos diferentes! Aí está a beleza do mundo criado por Deus!
Mesmo com todas as nossas diferenças Deus deu a cada um de nós a dignidade de
sermos livres, filhos dEle, perfeitos e muito amados. E hoje mais do que nunca é preciso que
cada um de nós reconheçamos as nossas diferenças e principalmente respeitemos a diferença
do outro. TODOS NÓS SOMOS IGUAIS DIANTE DE DEUS! Nossas diferenças nos completam e
fazem com que o mundo seja mais feliz!
Precisamos desde já aprender a respeitar a cada um e a amar a todos,
independentemente de como cada um é. E o que pode fazer com que nós não nos respeitemos e
amemos? A intolerância e o preconceito são sentimentos muito ruins que matam em nós o amor
e não permite que sejamos pessoas ruins. É preciso que cultivemos o amor ao próximo e o
respeito a cultura, raça, religião e condição social de todos.
1) No conjunto de palavras risque as palavras que não permitem com que as pessoas se
amem e se respeitem e circule as palavras que são características de pessoas que
querem semear o respeito e o amor.

ÓDIO / PRECONCEITO / AMOR / GUERRA / ALEGRIA / PAZ /
INTOLERÂNCIA / FELICIDADE / COLABORAÇÃO / RAIVA /
TRISTEZA / BONDADE / IGUALDADE / BRIGAS / FÉ / VERDADE /
TOLERÂNCIA / MENTIRAS
2) Faça um lindo desenho mostrando como o mundo é mais bonito quando todas as pessoas
se amam e se respeitam. Não esqueça de postar no nosso grupo do WhatsApp!

