
Dia 2 : Atividade Complementar
“Coluna de Nuvem/Fogo”

Se não tiver papel colorido em casa, pinte (lápis de cor/canetinha/giz de cera) cada uma das folhas brancas
de uma cor: azul, amarelo, vermelho e laranja. Posicione as folhas azul e amarela em pé ("formato retrato”).
Faça um tubo por vez: passe um pouco de cola no rolo vazio e, aos poucos, enrole o papel sobre o rolo até
cobrir todo o rolo e enrolar todo o papel. Repita para o outro rolo até obter um tubo amarelo e outro azul.

Coluna de Nuvem: Separe e “afofe” alguns pedaços de algodão para obter pequenas “nuvens”. Passe um
pouco de cola em diversos pontos ao longo do tubo azul e cole as nuvens. Se quiser, salpique um pouco de
glitter azul ou prateado sobre as nuvens. Está pronta a sua coluna de nuvem!

Coluna de Fogo: Desenhe no papel vermelho uma “chama” de fogo. Recorte e use como molde para
desenhar e recortar mais algumas chamas. Posicione uma das chamas vermelhas sobre o papel laranja e
desenhe seu contorno. Desenhe uma chama menor em seu interior, recorte e use como molde para recortar
outras chamas pequenas. Cole as chamas menores dentro das chamas maiores. Se quiser, passe um pouco de
cola (branca/bastão) e salpique um pouco de glitter amarelo ou vermelho sobre as chamas. Passe um pouco
de cola em diversos pontos ao longo do tubo amarelo e cole as chamas. Está pronta a sua coluna de fogo!

 2 rolos vazios de papel toalha (ou papel higiênico)
 4 folhas de papel sulfite (ou cartolina / papel cartão) branco 

(ou 1 azul, 1 vermelha, 1 amarela e 1 laranja
 lápis de cor / giz de cera / canetinha colorida + lápis / caneta
 tesoura e cola
 algodão
 glitter prateado / azul / vermelho / dourado (opcional)

~ “O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante
a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de
nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.” (Gn. 13: 21-22) Apesar
de não termos uma coluna de nuvem para nos guiar durante o dia e outra de fogo para iluminar nosso
caminho durante a noite, podemos ter certeza que o nosso Deus está cuidando de nós o tempo todo! A Bíblia
diz que o Espírito Santo é como o fogo. Ele é nosso Amigo e Conselheiro! Podemos contar com a ajuda do
Espírito Santo em todos os momentos! Ele é quem nos mostra o caminho por onde devemos andar!


