SUGESTÕES PARA A COMEMORAÇÃO DOS 18 ANOS DO PROJETO
SOMBRA E ÁGUA FRESCA NOS PROJETOS LOCAIS

DECORAÇÃO:
Enfeitar com borboletas de diversos tamanhos feitas de papel colorido. Podem ser
penduradas em fios de nylon, presas à toalha da mesa, nas paredes, presas em palitos de
churrasco e colocadas em vasos ( fazendo um arranjo). Complementar com flores e
árvores estilizadas.
Sobre uma mesa/altar também podem ser colocados brinquedos ( bola, corda, bichinhos
de pelúcia, bonecos e bonecas, carrinhos etc), potes com lápis de cor e giz de cera,
cadernos do projeto ( os de educação cristã).
Colocar a expressão “18 anos” em mdf, isopor ou balões metalizados:

REFLEXÃO: A Parábola do Grão de Mostarda, Mateus 13:31-32
“A Parábola do Grão de Mostarda, descrita no texto de Mateus 13:31-32, trata do
evangelho do Reino dos Céus, comparando-o à uma pequena semente, o grão de
mostarda.
A planta a que se refere, nesta parábola, é aquela que se usa para fazer a mostarda,
muito conhecida por ser aplicada em temperos.
Seu nome científico é Sinapis nigra, era cultivada nos hortos da Palestina, pelas
propriedades medicinais que apresentava. Jesus afirma que ela é a menor das sementes.
Havia um dito popular, de comparação de tamanho, entre os judeus, que dizia "pequeno

como um grão de mostarda". Na Palestina, a mostardeira alcançava facilmente três
metros de altura.
Seu talo principal se subdividia em vários ramos. As aves, vinham em grande número
pousar em seus ramos e se alimentavam dos grãos de mostarda.”
Pessoas amorosas e desejosas de levar o amor de Deus às crianças e adolescentes se
reuniram há 18 anos atrás em Belo Horizonte-MG e plantaram a sementinha do que
viria a ser uma linda árvore do Projeto Sombra e Água Fresca.
O Projeto foi organizado para ajudar igrejas locais a desenvolverem atividades sócioeducativas como uma alternativa às ruas e às situações de risco.
Atualmente estamos com aproximadamente 55 projetos nas mais diferentes regiões
eclesiásticas atendendo aproximadamente 2.500 crianças e adolescentes.
Era um sonho pequeno como uma sementinha mas cresceu e se tornou uma árvore
grande e frondosa. E quer ser inspiração para muitos. Que nossas crianças e
adolescentes possam ter sonhos, realizá-los, assim como lagartas saem de um casulo
feio e aparentemente sem vida e se tornam lindas borboletas que voam para o alto.
Assim como uma sementinha tão pequena, aparentemente tão sem possibilidades,
depois se transforma numa árvore que produz sombra, acolhimento e alimento para
tantos, as crianças e adolescentes dos nossos Projetos cresçam como cidadãos do Reino
de Deus, espalhando amor, paz, justiça e alegria por onde forem.
18 ANOS SE PASSARAM DESDE QUE O SONHO COMEÇOU!
Aquelas pessoas tiveram um sonho. E eis aqui ele realizado.
O sonho de muitos adolescentes é chegar aos 18 anos. Uma idade que pode significar
independência, liberdade, autonomia, relacionamentos...enfim...mas muita
responsabilidade. Isso acontece com o Projeto Sombra e Água Fresca. Por isso
louvamos a Deus por ter colocado esse sonho em tantos corações.
E você...tem sonhos? Quer ter também seus sonhos realizados?
Você agora terá oportunidade de expressar seu sonho e coloca-lo diante de Deus já
louvando pela resposta Dele à sua vida.
( Forme uma pequena equipe com adolescentes e prepare-os para serem os auxiliares
neste momento, distribuindo pequenas tiras de papel e lápis para que as pessoas
escrevam ou desenhem cada qual o seu sonho ). Depois disso, peça que cada um enrole
as tiras de papel como canudinhos. Explique que cada um ganhará um balão verde e que
deverá depositar o papel enroladinho dentro e soprar os balões, amarrá-los com barbante
e devolvê-los aos auxiliares para amarrá-los no tronco de mais ou menos 1,5m de altura
onde formarão a copa de uma árvore.
Cantar: Árvore Solidária – CD Todas as Crianças são nossas crianças.

DIGA:
Esperamos que esse sonho irá florir e dar fruto no tempo certo.
O projeto SAF começou como um sonho, floriu, e tem dado muito fruto nestes 18 anos
de vida.
Agradecemos a Deus pelos homens e mulheres que o idealizaram, sonharam e que ao
longo deste tempo tem trabalhado para que o sonho seja realidade na vida de muita
gente.
Agradecemos pelos frutos que vemos hoje, as vidas que foram alcançadas no passado e
que ainda são nos dias de hoje. Pedimos a Deus a benção de continuar ainda por muitos
anos alcançando e transformando vidas, transformando sonhos em realidade.
Orar com as crianças e suas famílias.

OUTRA IDEIA PARA REFLEXÃO COM OS MAIS NOVOS:

Encenar a musica “cresça e apareça” do cd “o mestre”:
Usar um tecido para ser o palco e os personagens serão fantoches de vara. para a
semente pode ser uma luva de jardinagem com olhos e boca na palma da “mão”.(mão
fecha é a semente, mão aberta é o broto)
As crianças poderão cantar a música enquanto surgem os personagens ( sol, chuva,
passarinhos, etc) No final pode ser feita uma plaquinha com a palavra “FIM”.

Aproveite para fazer exposição das
atividades realizadas pelas crianças e
adolescentes. Projeção de fotos, vídeos de
momentos importantes ou das atividades no
dia-a-dia.

Organize saquinhos com pipocas e guloseimas como lembrancinhas desta celebração.
E/ou um lindo bolo para cantar o Parabéns.
É TEMPO DE CELEBRAR!
Não se esqueçam de enviar, com antecedência, convites para as famílias das crianças,
parceiros e colaboradores para virem celebrar juntos. E, principalmente, lembrem-se de
agradecer suas presenças e dedicação ao Projeto local.
Registrem tudo com fotos, vídeos e enviem para divulgarmos em nosso SITE.
(A propósito: esperamos que cada Projeto tenha - assinado pelos pais e/ou
responsáveis- o Formulário de Autorização do Uso de Som e Imagem das crianças).
Boa celebração! Deus os abençoe!
Myriam Prado & Comitê Pedagógico, Equipe Nacional

