Oficina

SUGESTAO PARA OS GRUPINHOS
O grupinho deve ser formado da seguinte forma:
 Um coordenador de GOC;
 Escolha de um tema e preparação do cronograma do dia;
Assim que as crianças estivem no local o coordenador do grupinho deve:
 Reuni-los em um grande círculo;
 Depois inicia-se a oração. Sugere-se que o Em nome do Pai seja cantado- CD da
Turminha do Papai do Céu;
 Deve-se rezar um pai nosso e a Ave-Maria;
 Depois façam um pequeno louvor, em que todas as crianças dancem e pulem;
 A partilha;
 E por último uma dinâmica para fixar bem a ideia da pregação.

DICAS DE "QUEBRA GELO" E DINÂMICAS

1º DEUS ME AMA COMO SOU
Falar do amor de Deus, dizendo que Ele nos ama, não importa como somos.
Pedir as crianças que se olhem no espelho e depois de desenhem como são
ou deixe que elas se desenhem sem o espelho. Em seguida recorte esses
desenhos e colem em uma cartolina que já tenha o desenho de Jesus no centro de braços
abertos. Em seguida faça um momento de oração.
2º UMA CARTA PARA JESUS
Pedir que eles escrevam ou desenhem (se não souber escrever)
algo para Jesus que seja do coração deles, incentivando eles a
agradecer na carta. Fazer envelopes, como também criar o endereço do
céu (Ex.: Rua do Coração, S/N, Céu. CEP: [?????-???]), levá-los a uma capela ou diante
de um crucifixo e fazer um momento de entrega a Jesus (oração).

3º A ÁRVORE DO BEM E A ARVORE DO MAL
Fazer em duas cartolinas Árvores com o título “Árvore do bem” e
“Árvore do mal”. Incentivá-los a darem o nome aos frutos do bem
(Exemplo: Amor, Paz, Bondade, etc) e os do mal (Ex.: Ódio, falta de
perdão, desobediência, etc.). Interrogá-los sobre esses frutos e rezar com
eles.

Sugestão de teatro
HISTÓRIA DO ANJO E DA TARTARUGA
Começamos com a Tartaruga encolhidinha em seu casco:

ANJO: Olá D. Tarta, o que faz aí escondida em seu casco??O dia está tão lindo!
TARTARUGA: Quero ficar aqui... Me deixa aqui...Apaga esta luz!
ANJO: Vem D. Tarta, o dia está tão lindo! Venha sentir o amor de Deus neste sol que nos
aquece, neste ar que respiramos...
TARTARUGA: Nem quero...Deus me criou e esqueceu que eu precisava ser um
pouquinho mais ágil... Agora mesmo a D.Lebre me chamou pra brincar e quando percebi
ela havia sumido...Sou tão lenta que não sei pra onde ela foi...Olha só demoro tanto a virar
que quando viro a pessoa desapareceu...
Ai, ai...Não quero saber de mais nada! Tudo culpa desta casca pesada e dura...
ANJO: Deus sabe de tudo D. Tarta, e ELE pensou em tudo também! Quando nos criou já
tinha um propósito para cada um. ELE nos ama tanto que nos chama pelo nome.
TARTARUGA: Você me desculpe, mas de mim ELE se esqueceu...Me fez na vagareza...
ANJO:Quer ver só como ELE te ama e pensou MUITO quando foi te criar:
Está vendo seu casco?
TARTARUGA: Claro eu não me separo dele nunca, é duro e pesado eu já disse! Só me
atrapalha!
ANJO: Que nada, ele serve para protegê-lo! Como você anda mais devagarinho que os

outros animais, Deus te deu esta casca para que ficasse protegido de outros animais...
Veja a lebre, se ela for ao rio beber uma simples aguinha e se o jacaré resolver almoçar,
ela vira petisco pra ele; já você tem o cascão tão duro que ele não consegue quebrar!
TARTARUGA: Nossa, nunca havia pensado nisso! Hummm..Mas ainda tenho este casco
que me esquenta demais pode proteger contra o jacaré mas me deixa encalorado...
ANJO: D. Tarta, DEUS te ama tanto que pensou também em protegê-lo dos gaviões por
exemplo: lá do alto quando um gavião te vê as vezes acha que é um pedra, outra hora
acha que é um bicho enorme porque se confunde ao ver suas manchas em seu casco,
pensam ser grandes olhos. Assim despistam os predadores.
TARTARUGA: Pensando bem, começo a ver coisas boas em ser tartaruga...
ANJO: Sim D. Tarta, Deus nos ama muito e pensou em cada detalhe quando nos criou.
Agora, vamos lá, anime-se e aproveite o dia! Deus tem muita coisa boa para nos
proporcionar hoje! Vem vamos brincar! E lembre-se DEUS NOS AMA MUITO!!!!!!!!!!!

CANTAR: AOS OLHOS DO PAI -Enquanto canta ir passando no meio das crianças e
tocando-as. Cante olhando pra elas. Mexa em seus cabelos....
HISTORIA DE SANTO ANTONIO
COMENTÁRIO: Bom Dia! Estamos mais uma vez reunidos para celebrar a
aliança com Jesus. Hoje somos convidados a sermos santos e o nosso
batismo confirma isso em nós. Convida seu irmão ai do lado a ser santo. Fala
pra ele seja bem vindo meu irmão. Seja um santo em sua família.
FANTOCHE ANJO – Bom Dia! Sejam bem vindos a essa grande festa que já
vai começar. Oi gente ser santo não é tão difícil como se pensa.
COMENTÁRIO – È verdade anjinho, quando buscamos uma vida de oração iniciamos um
processo de conversão. Essa conversão deve ser diária e assim nós conseguimos
alcançar o caminho da santidade. Você sabia que os santos foram testemunhas fiéis da
mensagem de Jesus?
ANJO: Que legal em! Amiguinhos vocês precisam conhecer alguns santos da nossa igreja,
para que possam se espelhar neles nesse processo de conversão rumo a santidade. Ih já
sei. Vocês conhecem Santo Antonio?
COM: Eu conheço, Santo Antônio de Pádua (1195-1231) era o cozinheiro em seu
convento franciscano. Ele tinha o extraordinário dom da pregação. Apesar de ter morrido
há 800 anos, sua língua continua intacta e todos que vão a cidade de Pádua podem vê-la.
(fazer a dinâmica usando a língua de Santo Antonio- prepare um boneco de santo Antonio
como o do anexo abaixo de forma que sua língua seja móvel. Vá puxando a língua dele e
dizendo que ele pregava o amor, dizia não ao pecado, tinha uma vida de fé)
ANJO: viu não é difícil ser santo é só usar nossa língua para o bem. Vamos começar
nossa missa pedindo a Deus que nos ajude a ser santos.

Deus seja louvado, o inimigo derrotado e o Espírito Santo derramado!

