
Encha um copo com um dedo de água e pingue três gotas de corante (pecado).

Encha o segundo copo com quatro dedos de água (mundo).

Encha o terceiro copo (sangue de Jesus) com um dedo de cândida e despeje uma 
colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Misture bem.

Despeje o líquido do primeiro copo (pecado) dentro do segundo copo (mundo). O 
mundo somos nós, que nos contaminamos com o pecado.

Despeje a mistura do terceiro copo (sangue de Jesus) no segundo copo (mundo) e 
misture bem, até que o líquido volte a ficar transparente.

Dia 13 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 3 copos transparentes
 1 colher de sobremesa
 corante alimentício de qualquer cor
 cândida
 bicarbonato de sódio
 água
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O líquido com corante representa o pecado. Quando nós pecamos, o nosso coração fica sujo e o
mundo todo é contaminado pelo pecado. Só existe uma coisa capaz de remover a mancha que
pecado faz em nossos corações: o sangue de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele derramou o
Seu sangue para que todos aqueles que cressem que Ele era o Filho de Deus fossem purificados,
salvos e recebessem a vida eterna! Todo vez que fazemos algo de errado, ficamos com manchas da
cor do pecado. O que fazer quando isso acontece? Precisamos orar pedindo perdão a Deus. Jesus
então virá e limpará as nossas vidas! Você crê que Jesus morreu para purificar as nossas vidas de
todas as coisas erradas que fizemos e às vezes ainda fazemos? Então vamos orar assim:

“Querido Jesus, eu confesso que fiz e ainda faço muitas coisas erradas. Me perdoa Senhor! Eu te 
agradeço por ter morrido na cruz por mim e derramado o Seu sangue para me limpar de todo o 
pecado. Eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida e hoje Te convido para vir 

morar em meu coração. Em nome de Jesus, amém!”


