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Jubileu/Jogando
Palavras Difíceis: JUBILEU

I FASE: "Era uma vez um chifre de bode:YOBEL"
Em hebraico, a língua de Jesus, Yobel era um chifre parecido como uma corneta que
era tocada para indicar o início do Jubileu. Era o sinal para anunciar um momento
especial de grande alegria e felicidade que compreendia as pessoas, mas também a
natureza e os animais.
Construímos com o papelão pequenos chifres tipo corneta. Coloca-se uma quantidade
de cadeiras ou banquinhos inferior ao número de crianças e os faz começar a andar ao
redor das cadeiras enquanto se faz a contagem. (Do 1 ao 30 .. depende da idade!).
Em um dado momento um adulto toca um instrumento real (uma corneta, um sino,
um som do celular, etc.) quando o som for emitido todos tem que parar e encontrar
um lugar. Quem ficar em pé vai para a próxima fase!
II FASE: " Uma alegria curta ou longa? JUBILEUM a alegria que Jesus nos dá"
Desta vez, estamos diante de uma palavra latina a língua dos romanos, e que significa
júbilo isto é grandíssima alegria. De onde a nossa alegria, aquela alegria verdadeira e
profunda que não passa? Videoclipe: A alegria de dar. ( Ref. do site gen 4
focolare.org)
Aprendamos uma dança / coreografia para expressar a nossa alegria e GRATIDÃO a
Deus por nos ter enviado Jesus, a verdadeira fonte da alegria.
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III FASE: "

Para que serve uma porta? E o que existe por trás PORTA SANTA?

Quando se passa através de uma porta nos encontramos em um novo ambiente. Por
ocasião do Jubileu, o Papa abre uma porta especial chamada PORTA SANTA para
deixar claro a todos os homens que começou um novo tempo no qual Deus abre a
porta do seu coração para dar a todos o Seu Amor e Seu Perdão total e completo.
Façamos o desenho de uma grande porta a qual seja possível abri-la. Antes passar
pela porta haverá um percurso com obstáculos feito de círculos, boliche, salgadinhos.
Em seguida a cada criança é dado um pedaço de papel com a porta desenhada,
cortada e aberta. Dentro da porta será possível desenhar, escrever uma coisa bela,
um gesto concreto, pedir desculpas, presentear algo, para dar felicidade. É como a
chave que abre sempre a porta do coração.

IV FASE: " Te dou um presente: o significado do PER-DOAR"
O Papa compara o perdão de Deus a um rio que flui sem nunca parar. Todos podem ir
e beber bebida: aquela água fresca e boa nunca termina. E assim também é o amor e
o perdão de Deus, Ele está sempre pronto a nos acolher com seus braços abertos,
mesmo se erramos por tantas vezes.; Ele nunca diz "basta"! Por que Ele nunca se
cansa de nos Amar!
* Vídeo Clip da parábola do Pai misericordioso – experiências
focolare.org.

do site gen 4

Cada criança recebe uma folha com os contornos de um grande rio que flui; com o
azul pastel deverá preenchê-lo com água, adicionando muitos pontinhos bem
próximos, e em seguida, outros com a cor azul mais forte. Quando eles pararem pelo
cansaço se poderá refletir sobre a paciência de Deus!
*Mini teatro com representação da parábola, ou através de fantoches.

V FASE: " A mensagem do Jubileu focada no LOGO"
Quando queremos deixar claro aos nossos colegas algo um pouco difícil de entender
muitas vezes com as imagens fica mais fácil. O LOGO

é um retrato que nos quer

dizer coisas importantes sobre o Jubileu. Sua forma oval é chamado de amêndoa e
nos mostra que Jesus é tanto o homem e Deus. Ao fundo no desenho primeiro é azul
escuro e depois mais claro e significa que quanto mais nos aproximamos de Deus,
mais somos iluminados pelo Seu perdão. A figura maior é Jesus e se entende pelos
sinais dos pregos. E desenhado como o bom pastor que carrega não uma ovelha em
seus ombros mas um homem. E Adão ou seja, todos nós, a humanidade. E por fim

observa bem seus olhos, tenta contar-lhes ... não é um erro é feito propositalmente
para ser explicado.
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que Jesus está muito perto dos homens tanto que lhes da a capacidade de olhar com
seus próprios olhos, os olhos de Deus!

CAÇA AO TESOURO
Fazer cópias da imagem do logotipo em formato A3. Dividi-la em quatro partes e
esconde-la em vários lugares. Aqui estão algumas pistas para encontrá-los:
*É a cor do céu ao pôr do sol, você o encontra quando vai tomar um ar fresco! (A
parte com um fundo azul para a varanda)
* Quando non funciona bem, se vai ao oculista; mas procura entre as pessoas que já
tem e por isto enxergam bem. (parte do rosto com os olhos dado a quem está de
óculos)
*Quando chega a noite....vamos nos deitar de bom grado. ( parte de Adão carregado
nas costas se esconde embaixo da cama)
* Em caso de doença são úteis para se tratar e curar. ( parte dos pés de Jesus com a
marca dos pregos se esconde em uma caixa de medicamentos)
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