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Acolhida!

Sorriso! 

Abraço fraterno!

Bom dia!

Boas vindas !



(Projeção de vídeo e slides: 2018 – Uma Odisseia na Educação).



Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. 
Vivam como filhos da luz,

pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade;
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.

Não participem das obras infrutíferas das trevas; 
antes, exponham-nas à luz.

Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso.
Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, 

pois a luz torna visíveis todas as coisas.
Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, 

levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti".
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; 

que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, 

porque os dias são maus.
Palavra do Senhor!

Graças a Deus!





1- Quando o espírito de Deus soprou
O mundo inteiro se iluminou,
A esperança na terra brotou
E o povo novo deu-se as mãos e caminhou.

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador!
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!

2- Quando Jesus a terra visitou, 
A boa nova da Justiça anunciou: 
O cego viu, o surdo escutou
E os oprimidos das correntes libertou.



3- Nosso poder esta na união, 
O mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
Vamos lutando contra a divisão 
E preparando a festa da libertação!

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador!
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor!

4- Cidade e campo se transformarão, 
Jovens unidos na esperança gritarão. 
A força nova é o poder do amor,
Nossa fraqueza é força em Deus libertador!





Explicando o gesto:

Deus que está em mim = colocando as duas mãos sobre o próprio coração!

Abençoa Deus em você = colocando as duas mãos abertas nas mãos da outra pessoa!

No primeiro Namastê = colocando a mão esquerda sobre o próprio coração e a mão     
direita sobre a cabeça da outra pessoa!

No segundo Namastê = colocando as duas mãos nos ombros da outra pessoa!

No terceiro Namastê = dando um abraço e dizendo Deus te abençoe sempre!

Cantando: 

Deus que está em mim abençoa Deus em você! Namastê, Namastê, Namastê!

PAZ E BEM!!!


