
Dia 8: Atividade Complementar
“Pão”

Em uma tigela média ou grande, coloque o leite, os ovos, o sal, o açúcar,
o óleo, a manteiga e o fermento. Misture tudo manualmente com um batedor de claras.

Aos poucos, vá acrescentando a farinha de trigo. Comece mexendo a massa com uma espátula
ou uma colher de madeira. Quando a mistura começar a ganhar consistência, é hora de colocar a
mão na massa, literalmente!

Amasse a mistura com as mãos e acrescente farinha até que a massa esteja homogênea e
comece a desgrudar das mãos. A massa costuma chegar no ponto com 600-700g de farinha.

 250 ml de leite morno
 2 ovos
 2 colheres (sopa) de açúcar
 1/2 colher (sopa) de sal
 5 gramas ou ½ pacotinho de fermento 

biológico seco granulado
 40ml de óleo de soja
 1 colher rasa (sopa) de margarina ou 

manteiga
 600-700g farinha de trigo

~ Já imaginou passar a quarentena toda de jejum, sem comer ou beber? Você pode pensar que fazer algo assim seria impossível, mas
Jesus, antes de começar o seu ministério, foi ao deserto e passou 40 dias sem comer nadica de nada... Embora Ele não tenha ingerido nenhum alimento,
Jesus se encheu da Palavra de Deus durante este período. Em todo o tempo Ele esteve orando e falando com o Pai, e assim, Jesus se manteve
espiritualmente alimentado! Pode ser que você e sua família estejam passando mais tempo na cozinha nesses dias de quarentena, preparando receitas e
comendo coisas gostosas. Que delícia! Comer é muito bom, mas vocês têm alimentado o seu espírito também? Se nos esquecermos de ler a Palavra de Deus
e deixarmos de orar, louvar e adorar ao Senhor, ficaremos desnutridos espiritualmente. Diferentemente do pão que acabamos de fazer, a Palavra de Deus
não tem calorias, mas é capaz de matar a nossa fome espiritual e nos encher de Deus! Podemos alimentar nosso corpo com o pão que fizemos enquanto
alimentamos nosso espírito, lendo a Bíblia! Aí sim, hein? 

Molde seu pão no formato que desejar e coloque-o em uma assadeira
untada. Cubra a massa com um pano de prato e deixe-a descansar por uma
hora.

Não pré-aqueça o forno. Ligue o forno a 200°C e coloque seu pão para
assar. Deixe o pão no forno até sua superfície dourar. (*O tempo de forno varia
conforme o formato do seu pão, por isso, fique de olho para não deixar queimar!)

 1 tigela média ou grande
 1 batedor de claras 
 1 espátula ou colher de madeira
 1 assadeira
 medidor de quantidades

(mililitros, gramas, colher de sopa)


