
Dia 4 : Atividade Complementar
“coroa”

Peça a ajuda de um adulto para medir sua cabeça com o barbante e cortar o fio no
comprimento da circunferência da sua cabeça.

Em uma folha amarela (se não tiver uma folha amarela em casa, você pode colorir uma folha
em branco com lápis de cor ou giz de cera amarelo), desenhe o contorno de sua coroa. Use a
criatividade! Você pode desenhar alguns círculos coloridos também representando pedras
preciosas, até porque estamos fazendo uma coroa real e precisamos de pedras preciosas, não é
mesmo? (Se quiser, você pode utilizar o molde de coroa que anexamos aqui, veja na próxima
página). Nas extremidades do seu molde, deixe um espaço para colar um pedaço no outro.

Pinte suas pedras preciosas e contorne as linhas da coroa com uma canetinha preta para dar
um maior destaque.

Recorte seus moldes e repita os passos 2 e 3 até atingir o comprimento do barbante que
medimos no passo 1.

Cole os pedaços da coroa até formar uma circunferência. Está pronta a sua coroa!

 papel amarelo 
 barbante ou alguma outra fita
 tesoura, régua e cola
 lápis grafite
 canetinha preta
 lápis de cor ou giz de cera

~ Reis e rainhas, príncipes e princesas costumam usar coroas. Coroas reais são
feitas de ouro e pedras preciosas. Nós, como filhos e filhas do Rei do universo, somos príncipes e
princesas do Senhor e por isso temos direito à uma coroa também! Assim como Deus amava e
abençoava Davi, Deus também ama e abençoa seus filhos e os quer bem pertinho Dele. Vamos
seguir o exemplo de Davi e nos apresentar com um coração sincero e quebrantado diante de Deus!
Você está preparado? Então vista a sua coroa e entre na Sala do Trono cantando louvores e
adorando ao Rei!




