
1. As tarefas de casa estão difíceis? Não se queixe. Não perca tempo, reclamando. Estude e trabalhe. 
2. Alguém da sua casa o aborreceu? Não se incomode. Analise e veja onde errou e/ou onde pode melhorar. 
3. Desentendimentos em casa? Não busque torná-los maiores, através de exigências e queixas. Perdoe
esquecendo. 
4. Alguém da família não te compreende? Tente conversar uma vez mais... Facilite o caminho.
5. Alguém chamou a sua atenção e você não gostou? Raciocine e pense que todo mal é passageiro e que
muitas vezes as “broncas” são para o nosso próprio Bem. 
6. Ficou triste porque não gostou de algo que aconteceu? Evite a irritação. Procure ser útil e aceitar. 
7. Errou em casa? Reconheça suas dificuldades, caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao
seu alcance. 
8. Perdeu em alguma atividade ou jogo em família? O fracasso ensina a não desistir e o dia de hoje pode ser
o recomeço. 
9. Está desanimado? Faça uma oração para Deus. Ore abraçando os próprios deveres. 
10. Dificuldades? Não acredite na permanência dos problemas. Tudo passa! Lembre-se de que, pela bênção
de Deus, você está agora em seu melhor tempo - o tempo de HOJE, no qual você pode sorrir e recomeçar,
renovar e servir, em meio a recursos imensos da paz. 
 
Texto adaptado pela Equipe DIN/ GEFA do Livro Coragem, texto Decálogo do Bom Ânimo
por: André Luiz, Médium: Francisco Cândido Xavier
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Jogos Cerebrais e Testes de Visão - 1

 Jogos Cerebrais e Testes de Visão - 1

      Quem acerta o desafio?
      https://www.youtube.com/watch?v=Pi0advm7cYg
 

       Qual é a cor diferente?
       https://www.youtube.com/watch?v=6F13FqWmlkE
   

JOGOS  CEREBRAIS E TESTES DE VISÃO

(clique diretamente nos links sublinhados):

Qualquer dúvida encaminhe para o email
do DIN depinfanciagefa@gmail.com
ou pelos grupos do whatsapp.

Olá, amigos do DIN! Como estão? 
Esperamos que estejam bem...

Para afastar o desânimo tem uma música chamada "Sai Preguiça" do Grupo Musical
Palavra Cantada, a preguiça vai sair de verdade... 
C lique no link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=vX8oDPw0j3I



Música Espirita: Mude o pensamento
Compositor: Guto Candian 
Voz e violão: Dalila e Bete Santos 
 
Tente começar com um sorriso
Dizendo Bom dia!
Dizendo olá!
Tente completar com um abraço
Abraçando a quem
 Quiser te abraçar
 
E não desista!
Não desista!
Todo o dia é dia de tentar mudar
E não desista!
Não desista!
Todo o dia é dia de recomeçar
 
Então mude o pensamento
Troque de atitude
Seja uma pessoa melhor
Mude o pensamento
Troque de atitude
Seja uma pessoa melhor
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Video 1 (clique no link ou na figura): 
https://www.youtube.com/watch?v=VBK3DNHAruo

Segue nossa terceira indicação:
Pombinha branca (Clique nesse link)
 

HISTÓRIAS DE KATE PORTELA

MOMENTO MUSICAL

B O L E D I N

Clique na figura para abrir o vídeo

HISTÓRIAS SOBRE FÉ E ESPIRITISMO

Vídeo 2 (clique no link ou na figura):
https://www.youtube.com/watch?v=JyhysmaefqA

Lançamento de E-book espírita
infanto-juvenil

https://youtu.be/P2xPjvGNraY
https://www.youtube.com/watch?v=VBK3DNHAruo
https://www.youtube.com/watch?v=JyhysmaefqA
https://www.youtube.com/watch?v=VBK3DNHAruo
https://www.youtube.com/watch?v=dyviyiz84yQ
https://www.youtube.com/watch?v=JyhysmaefqA


BRINCADEIRA COM HISTÓRIA: O GAROTINHO CHAMADO AMOR
 
Conte a história abaixo fazendo os gestos recomendados cada vez que na história aparecerem as
seguintes palavras
 
          PAZ- APERTO DE MÃO 
          AMOR- UM ABRAÇO 
          GARRA- TROCA DE LUGAR 
          SORRISO- GARGALHADA 
          BEM-VINDOS- PALMAS 
 
     "Era uma vez um garotinho chamado AMOR. O AMOR sonhava sempre com a PAZ. Certo dia
descobriu que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a PAZ e foi justamente nesse dia que
o AMOR saiu à procura da PAZ. Chegando na Evangelização do GEFA onde ele estudava o
Espiritismo, encontrou os seus amigos que tinham um SORRISO nos lábios e foi nesse momento
que o AMOR passou a perceber que o SORRISO dos amigos transmitia a PAZ. Pois percebeu que
a PAZ existe no interior de cada um de nós, e para isso basta dar um SORRISO. E nesse instante,
interferindo os pensamentos do garotinho AMOR, a turma gritou bem forte: - AMOR, AMOR, você
encontrou a PAZ que procurava? O AMOR respondeu com muita garra: sim! Sim! Encontrei. Vocês
querem saber? Tragam a PAZ, um SORRISO bem bonito e sejam BEM–VINDOS!" 
 

Dinâmica adapatada pela equipe do DIN/GEFA retirada do site:
http://dilmaalves.blogspot.com.br/2008/09/dinmica-degrupo-o-garotinho-chamado.html

 Educar para transformar

ATIVIDADE CRIATIVA – EXERCITE OS BONS SENTIMENTOS

B O L E D I N
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Nos vemos no próximo
 BoleDIN!

#FiqueEmCasa

RESPOSTA DA ATIVIDADE CRIATIVA
(BOLEDIN Nº 02)
 
Decifre o enigma dos temas do Espiritismo com
as letras embaralhadas: 
1. Radiceda = caridade
2. Dematodlirid = imortalidade
3. Udse = Deus
4. Aspse = passe
5. Mailafi = família
6. Epcer = prece
7. Caenrecnaroa  = reencarnação
8. Omar = amor
9. Usejs = Jesus
10. Tagoraid = gratidão
11. Ralodediseida = solidariedade
12. Olncasordo = consolador
 

“O Espiritismo na vida infantil
significa formidável processo de
vacinação preventiva, ao mesmo
tempo curadora, por tudo quanto
ensina, por tudo quanto aclara,

por tudo de útil e bom que semeia
nessa alma milenária revestida de
nova roupa biológica, e sob nossa

responsabilidade.”  
 
 
 
  pelo espirito Camilo,
  Desafios da Educação, 
  parte 1, perg. 11)


