
Em uma vasilha, misture os ingredientes 
secos (farinha de trigo e sal).

Em um copo (de vidro, preferencialmente, 
para não manchar), adicione a água e 
misture os corantes ou o guache preto e
branco até obter uma coloração acinzentada.

Despeje a mistura de corante e o vinagre na vasilha
com os ingredientes secos e misture, primeiro com 
uma colher, e em seguida, conforme a massa for
ganhando consistência, com as mãos, até que a 
mistura comece a apresentar textura de massinha!

Divida a massa em duas bolinhas. Com as mãos, 
modele a massinha até moldar duas “tábuas de pedra”.

Com cuidado, pegue um palito de dente e
escreva nas “tábuas” da lei: “♥DEUS”
em uma e “♥ ” na outra. 

Dia 4 - ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:
 3 colheres de sopa de farinha de trigo
 1 colher de sopa de sal
 1 colher de sopa de vinagre
 3 colheres de sopa de água
 corante ou guache preto e branco
 palito de dente

´

(A massinha não deve grudar nas mãos, mas, se isso 
acontecer, acrescente um pouco de farinha. Se a massa 

ficar muito seca, adicione um pouco de água).

~

O próprio Deus escreveu os Dez Mandamentos em duas tábuas de pedra
(como essas que acabamos de fazer!) e entregou-as a Moisés. Sua intenção
era ensinar o povo a ter temor (respeito) a Deus e a viver longe do pecado.
Quando Jesus veio à terra, Ele resumiu os dez mandamentos que Deus havia
dado a Moisés em apenas dois! Ele disse: “Ame o Senhor, seu Deus, de todo o
seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente” e acrescentou ainda
“Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mt. 22:37,39). Isso significa que é
impossível desobedecer aos mandamentos de Moisés se amarmos a Deus de
todo o nosso coração, alma e mente; e se amarmos ao próximo como
amamos a nossa própria vida. Sendo assim... Mais amor, por favor! :)♥


