
Dobre o papel toalha ao meio e na
parte da frente desenhe um coração
com a canetinha preta. 

Abra o papel toalha e na parte interna, desenhe 
e pinte um coração com a canetinha colorida. 

Após desenhar o 2º coração,  dobre o 
papel toalha ao meio novamente, como
no início. Fazendo isso, você verá apenas o 
1º coração.

Coloque o papel sobre a água que está 
no pote e observe o que acontece! 
Aos poucos, você verá o coração colorido se revelar. 

Ao desenhar o primeiro coração na parte da frente do papel toalha dobrado, vimos o que
parecia ser um coração limpo, transparente e sem as marcas do pecado. Quando
desenhamos e colorimos o coração na parte interna do papel toalha, nos deparamos com
um coração “sujo”, manchado, cheio de pecado. Ao colocar o papel toalha com os dois
desenhos sobre a água, o coração cheio do pecado foi revelado. Entendemos a água como
sendo a Palavra de Deus, o próprio Jesus, que revela o que está no nosso íntimo, e assim
também o nosso pecado. Felizmente, além de nos ajudar a enxergar nosso pecado, Jesus
também nos oferece o Seu sangue precioso, que como a água faz com a sujeira, é
poderoso para limpar os nossos corações e nos purificar de todo pecado!

Esta atividade também nos ajuda a entender como os vírus e as bactérias – apesar de
serem invisíveis aos olhos – estão espalhados por toda a parte! Nós não os vemos, mas
quando lavamos as mãos, a sujeira (e com ela os vírus e bactérias) é revelada e eliminada.
Por isso, não se esqueça: lave bem as mãos, e também o coração com a Palavra de Deus!

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade você vai precisar:
 1 pote com água 
 1 canetinha preta      
 1 canetinha colorida
 1 folha de papel toalha (ou guardanapo)
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