
Brincadeiras para se exercitar em casa 
Yoga para crianças
Músicas para balançar o esqueleto – Tiquequê  e Palavra cantada 

Como aprendemos nas aulas de evangelização, todos nós somos Espíritos encarnados em um corpo físico
e precisamos cuidar bem direitinho desse corpo, que é um presente de Deus para o nosso aprendizado na
Terra! Em tempos de Coronavírus, precisamos redobrar a nossa atenção! Aqui vão algumas dicas de
higiene e saúde:
1 – Você já deve saber, mas vamos repetir, que nesse momento é muito importante ficar em casa! Se for
obrigado a sair, use máscara.
2 – Lave muito bem as mãos, várias vezes ao dia. Você sabia que tem um passo a passo pra lavar as mãos
corretamente, deixando todos os cantinhos protegidos? Esse vídeo (clique aqui, para os menores) do canal
Gloob, ensina como fazer. Se você é do módulo III ou IV, pode achar esse outro vídeo (clique aqui, para os
maiores), do Manual do Mundo, mais interessante! 
3 – Alimente-se bem! Os alimentos fazem com que o nosso corpo fique forte e saudável e reaja bem, caso
tenhamos contato com qualquer vírus. Que tal aproveitar para provar aquele legume ou aquela fruta que os
adultos vivem insistindo para você comer? Nessa edição do BoleDin você encontra uma receita saudável
para fazer em família! Veja o Anexo!
4 – Movimente-se! As atividades físicas também são muito importantes para a saúde do nosso corpo.
Mesmo que você não possa sair de casa, dê um jeitinho de se exercitar. Algumas sugestões (clique nos
links sublinhados para abrir a página da internet):

5 – Mesmo dentro de casa tente pegar um solzinho de vez em quando. Quando a gente pega sol, o nosso
corpo produz vitamina D, que também é muito importante para prevenirmos as doenças.
6 – Nossa última dica, mas não menos importante, é: cuidar do corpo sem esquecer-se de cuidar do
Espírito! Aproveite o momento para exercitar a paciência, manter pensamentos positivos, fazer prece, ouvir
músicas e ler boas histórias, praticar a caridade. Lembre-se que a caridade não é só material, pode ser
também um abraço, uma palavra de carinho, uma ajuda nas tarefas domésticas e etc. (veja o anexo neste
BoleDIN).

NESTA EDIÇÃO

1. Texto de abertura

2. Histórias de Kate Portela

3. Momento Musical

4. Atividade Criativa

5. Anexo - Uma Receita Especial
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Veja o Livro – Guerreiros da saúde contra o Coronavírus 

Link do Youtube... Coelhinho Zezé... onde está todo mundo?

Veja também outro link com oito ideias fascinantes de dobradura
de coelho passo a passo para as famílias fazerem em casa. Ao
lado segue modelo de dobradura fácil de uma coruja.

E, ainda, pode fazer lindos desenhos após ouvir a história e pedir
que seu responsável nos encaminhe para o email do DIN
(depinfanciagefa@gmail.com) ou pelos grupos no WhatsApp.

 

 

 

MAIS DICAS 

(clique diretamente nos links sublinhados):

https://www.youtube.com/channel/UCZiGJQnnqIfTPY9jw8qN2DQ
https://www.youtube.com/channel/UCHcJTLeBoWgSqWHdcMYSO9g
https://www.youtube.com/channel/UCg1l4dRMIGqBP1LCBKXXrOg
https://www.youtube.com/channel/UCGs6qb1ohFhDzeHbYeJlsAA
https://www.youtube.com/watch?v=1eMhSOlkgSU
https://www.youtube.com/watch?v=Oafk5fdpqrA
https://772b721a-1a8a-41c4-80a6-c2de753739ae.filesusr.com/ugd/ceb4ec_6fa8c6a5cf5e4eec860ea3686debdac3.pdf
https://youtu.be/DQRRBrYFrC8
https://artesanatobrasil.net/dobradura-de-coelho/


Evangelização espírita é Sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as
constelações das estrelas dos Céus, que são os Bem-aventurados do Senhor

empenhados em Seu nome, pela transformação urgente da Terra em mundo de
regeneração e paz.

(Espírito Amélia Rodrigues, psicografia Chico Xavier, Mensagem: Evangelização, desafio de Urgência)

Objetivo: Mostrar o quanto sabemos da Doutrina Espírita
Tempo Estimado: Indefinido.
Material: Nenhum.
Descrição: Este é um exercício para ativar a mente e ajudar passar a quarentena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Em cada palavra há um tema da Doutrina, são 12(doze). Esperamos sua resposta. Não
sobram e não faltam letras. Acentos podem ser retirados ou trocados de lugar. Vamos movimentar
nosso cérebro?
           Resposta no próximo BoleDIN

Musica Espírita: Suave é o jugo
Compositora:  Ana Amélia
Voz e violão: Tio Marcelo (Evangelização de 5ª feira)
 
Senhor, tua luz traz imensa paz, tu és a verdade
e o caminho. 
Porto seguro das aflições, amparo ao sofredor... 
Suave é o jugo por teu amor, 
oh, bondoso Senhor! [BIS]
_____

ATIVIDADE CRIATIVA – DECIFRE O ENIGMA DOS TEMAS DO
ESPIRITISMO COM AS LETRAS EMBARALHADAS

Segue nossa segunda indicação:
A menina e o baú (clique nesse link)

HISTÓRIAS DE KATE PORTELA

MOMENTO MUSICAL

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

#FiqueEmCasa

Clique na figura para abrir o vídeo:

1. Radiceda
2. Dematodlirid
3. Udse
4. Aspse
5. Mailafi
6. Epcer
7. Caenrecnaroa
8. Omar
9. Usejs
10. Tagoraid
11. Ralodediseida
12. Olncasordo

https://youtu.be/8cMa85ieo3E
https://www.youtube.com/watch?v=rOAhHIR0qII

