
Dia 2 : Atividade Complementar
“BINÓCULO”

Com a folha no deitada "formato paisagem” (sentido horizontal), faça um desenho ou pinte uma estampa.
Se quiser e tiver estes materiais, decore seu desenho ou estampa com adesivos, glitter e/ou lantejoulas.
Deixe o desenho voltado para fora e enrole o papel a partir das duas extremidades. Grampeie as duas
pontas enroladas dos dois lados para obter o seu binóculo!
Corte um pedaço de fita ou barbante, faça uma voltinha e dê um nó em cada extremidade do fio. Grampeie
uma das voltinhas do barbante em lado do binóculo e a outra no outro.
É possível que grampos internos que sustentam o formato enrolado do papel não resistam ao manuseio do
binóculo. Para garantir que isso não aconteça, passe um pouco de cola no miolo do binóculo e espere secar.
Prontinho! Agora você está devidamente equipado para espiar a terra de Canaã com Josué e Calebe!

 1 folha sulfite ou papel cartão
 barbante ou fita
 canetinha, giz de cera ou lápis de cor
 grampeador
 cola branca ou cola quente
 adesivos divertidos, glitter e/ou lantejoulas (opcional)

~ Pendure seu binóculo no pescoço e espie alguma coisa em sua casa: um armário, uma gaveta,
uma caixa, um brinquedo ou uma casa ou prédio vizinho. Repare nos detalhes do objeto em questão: seu
tamanho, cores, formato e textura. Empreste seu binóculo aos outros membros de sua família e peça que eles
espiem o mesmo objeto. Quando todos tiverem observado o objeto escolhido, descrevam, um por vez, o que
vocês viram. E aí?! Será que todos viram a mesma coisa? Vocês repararam em aspectos diferentes daquele
objeto? Os 12 homens enviados por Moisés a Canaã ficaram 40 dias espiando a Terra prometida, e apesar de
terem visto as mesmas coisas, nem todos tiveram a mesma impressão do lugar! Josué e Calebe escolheram fixar
os olhos nas coisas boas daquela terra que Deus lhes havia prometido. Eles ficaram animados pois vislumbraram
uma terra abençoada, que produzia do bom e do melhor – frutas, leite e mel – com fartura! Os outros 10 espias
só viram os problemas e as dificuldades que teriam de enfrentar e ficaram apavorados! Que tal deixar o medo, a
dúvida e o desânimo de lado e olhar para situações ao seu redor com fé e esperança nas promessas de Deus? 


