
Utilizando o copo de plástico (ou outro objeto circular)
como molde, desenhe um círculo na tampa da caixa.  
Com a tesoura (vamos deixar essa etapa com os adultos!), 
corte o círculo demarcado e remova-o, deixando um buraco.

Pegue o papel colorido (ou o EVA) e desenhe um novo 
círculo, desta vez, maior que o anterior. Você pode inclusive
usar o círculo que recortou anteriormente como molde:
coloque-o sobre o papel colorido (ou o EVA) e deixando   
uma borda a sua volta, desenhe um círculo maior.

Com um lápis bem apontado, faça um furinho no meio deste
segundo círculo, e cuidadosamente, enfie a tesoura no centro 
do círculo (vamos deixar essa etapa com os adultos também!). 
Posicione a lâmina da tesoura de forma a fazer alguns cortes
“estilo pizza”, de dentro para fora, mas sem chegar na extremi-
dade do círculo.

Posicione o círculo furado por dentro da tampa, sobre o 
buraco que abrimos, e com a fita crepe ou durex, cole-o na 
tampa da caixa. Usando toda a sua imaginação, decore a caixa!

Pais, sem que as crianças vejam, coloque os objetos escolhidos
dentro da caixa. Algumas sugestões: ovo cozido, cubo de gelo, 
cadarço de tênis, chave, apontador, tubo de pasta de dente, 
banana, sabonete, bombril, algodão, lápis... Seja criativo! As 
crianças devem enfiar a mão na caixa, e apenas tateando os 
objetos, adivinhar do que se tratam! Ganha quem acertar mais 
vezes! A cada rodada, vocês podem trocar os objetos da caixa.

Dia 5 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 copo de plástico (ou outro objeto circular)
 1 caixa de sapatos
 papel colorido ou EVA 
 fita crepe ou durex
 tesoura
 objetos diversos
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Você já pensou como deve ser difícil não poder enxergar? Assim era a
vida do cego Bartimeu, sempre no escuro. Quando não podemos ver,
tudo fica um pouco mais difícil, mas Jesus é a luz do mundo e Ele quer
abrir os nossos olhos para que possamos ver a Deus! Mesmo quando
não vemos solução para os nossos problemas e dificuldades, podemos
clamar por socorro. Quando oramos por direção, Jesus nos guia e nos
ajudar a enxergar o caminho por onde devemos seguir!


