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Queridas Mães, Queridos Pais,

“Juntos somos O Jardim do Mestre”
 

Viva a Primavera!
Viva São Cosmo e São Damião!

 

Preparamos com carinho este material para as famílias de crianças
e jovens da OE do Núcleo Estrela Encantadora, contemplando
também os queridos irmãos que se encontram na fase da vida

madura, trazendo um pouco da energia de juntos comemorarmos
esta época tão significativa!

Sugerimos para este mês, onde temos o Equinócio da Primavera,
a estação das flores que se inicia, junto à força de São Cosmo e
São Damião, simbolizando e trazendo a cura interior, as plantas
medicinais e tantas outras a descobrir na nossa rica natureza

ofertada por Deus para o nosso bem viver!
Curtam as histórias, textos e atividades para todas as idades!
Cantem, pintem, desenhem e plantem mais vida no coração,

observem o céu e a terra, contemplando a beleza da Criação, o
respeito e o amor por si mesmo, pelo próximo e pela

natureza! 
Desejamos saúde, alegria e felicidades, para todas as idades! 

 
“Quem já sentiu na Primavera um cheiro de Natal?”

 
As Equipes OE, NE, Plantio

e Demec



Árvores tornam a vida possível. Eles fornecem sombra,
beleza e inúmeros outros presentes, desde os derivados
da borracha até medicamentos que por vezes utilizamos.
Mas além de atender as necessidades físicas, as árvores

também podem ensinar lições de vida.

Aqui estão alguns elementos que podemos aprender
plantando e cultivando árvores:

O que dizem as árvores?



BUSCAR A LUZ

Podemos plantar sementes em dois
potes, colocando um próximo à

janela e o outro num armário escuro.
Todos os dias podemos examinar os
dois potes. Por várias semanas, nada

acontecerá, até que as sementes
brotem.

No início, as duas plantas irão parecer iguais. Depois irão se
diferenciando. A planta próxima à janela irá virar as folhas em

direção ao sol.
A planta do lugar escuro irá ficar pálida, crescendo de maneira
confusa. As árvores crescem em direção à luz em um processo

chamado fototropismo, do grego phos (luz) e tropos (giro).
Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo". Uma árvore procura

naturalmente a luz. Podemos seguir o exemplo delas e buscar a
Luz superior em nossas vidas.

As árvores precisam de água tanto
quanto precisam de luz. 

Árvores maduras e saudáveis têm
raízes que viajam em todas as direções

em busca de água e nutrientes. 
Podemos criar raízes em nosso

coração, ampliando o amor pela vida,
pelos semelhantes, pela família, pela

obra do Mestre.

DESENVOLVER RAÍZES DE SEGURANÇA



FLORESCER E FRUTIFICAR

Nossas vidas podem produzir frutos
significativos se assim escolhermos.

Todos os dias temos uma nova
oportunidade, um recomeço, através

da luz do Sol, que nos permite
florescer e frutificar, seja através de
nossos filhos, nossa família, nosso
exemplo e prática, seja através de

nosso trabalho e dedicação aos valores
espirituais.

PENSAR A LONGO PRAZO

Para os que já caminharam e têm mais anos de vida, sabe que as
nossas vidas por mais longas que sejam, são curtas comparadas

com a história da humanidade. Já com muitas árvores, o tempo de
vida é diferente, como por exemplo, as oliveiras milenares.

Imagine como pode ser o mundo se
direcionarmos nossas ações e

responsabilidade pelas gerações futuras?
As árvores nos lembram que a vida é
muito maior do que o nosso momento
presente. Suas raízes e galhos em

crescimento nos convidam a olhar para a
terra que nos sustenta e para o céu que
nos acolhe. Convidam também para

desvendar os mistérios contidos nelas,
nas árvores e plantas sagradas,

conhecendo e reconhecendo cada vez
mais força do Criador.



As Quatro Árvores são versos que expressam
temperamentos, tendências interiores ou identificação,

algo que comunica-se diretamente com nossa alma.

Na natureza existe algo que nos ressalta aos olhos, algo
que nos identificamos, podendo ser elementos ou seres
dos reinos vegetal, mineral e animal, de acordo com o

momento ou circunstância de nossa vida. Essa
identificação depende da fase do desenvolvimento de
cada um, seja físico, emocional ou espiritual, como do

sentimento em que estamos vivenciando. 

Como adultos já temos mais clareza de nossos
sentimentos, já as crianças e os jovens vivenciam de forma

que os filtros se formam com o passar do tempo. 

O conto das quatro árvores 



Quatro árvores amigas, 
farfalhando pelo ar, 

a cantar suas cantigas 
sua história vêm contar.

 
O Chorão, pendendo, espia 

a Mimosa a balançar.
A Dombéia principia 

a dar mel e a cochilar.
O Pinheiro a agulha afia 
e bem alto sobe atento, 
a lutar com ar e o vento.

As Quatro Árvores
(Ruth Salles)



“Que barulho! Fiquem caladas!
Na noite quieta é que me escondo, 

quando há estrelas sossegadas 
e a lua vem cobrir meus ombros 

com sua manta prateada.
Dá uma tristeza tão gostosa...

Também na tarde nublada, 
eu digo assim: ‘Nuvem chuvosa, 
mande uma chuva demorada, 
mande uma lágrima chorosa!’
Ao passar uma criança triste, 

ouço bater seu coração 
e digo quieta: ‘Então existe 

alguém como eu, como o Chorão?
Eu gosto muito de você.

Sou seu irmão. Você não vê?”



“Não gosto disso, não.
Eu gosto é de risada, 
eu gosto é da canção 
que canta a criançada.
A primavera entrando, 
eu fico luminosa.
Meu ouro vai brilhando, 
pois eu sou a Mimosa.
Da chuva é que eu não gosto.
Desmancha a minha flor, 
e ao vento bem disposto 
eu digo: ‘Por favor!
Quer vir dançar comigo?’
E o vento é meu amigo.
Soprando com amor, 
sacode e seca a flor. 
À noite, que cansaço... 
Estrelas a brilhar, 
ninando-me em seus braços, 
me fazem descansar.”



“Eu sou a Dombéia.
Sou larga e copada.
De rama bem cheia, 
sou bem sossegada.
O verão me trouxe 
muitas abelhinhas.
Dei-lhes o mel doce 
de minhas florzinhas.
E a abelha descansa 
na flor cor -de-rosa.
Gosto de criança,
de pessoa idosa.
Vem gente e se aninha,
se é quente o verão,
na sombra fresquinha
que deixo no chão.
Meu perfume alado
faz você sonhar,
e o vento, parado,
põe-se a cochilar.”



“Sou o Pinheiro.
Copa espetada, 
sou companheiro 
da criançada.
‘Ê valentões, 
sou seu amigo! 
Belos pinhões 
trago comigo. 
Olhe que enfrento 
 – isso é verdade! – 
o forte vento 
da tempestade’.
Lá vem o vento!
Vem a voar.
Luto ao relento 
e espeto o ar. 
‘Pensa que eu minto, 
seu cabeçudo?
Pensa que eu sinto 
medo de tudo? 
Chegue mais perto, 
se for valente!’

E o vento, esperto,
sopra na gente.
Você tem medo?
Venha, menino!
O meu segredo
logo lhe ensino!”



E as quatro, ali farfalhando 
em conversa muito amiga, 
nem viram que fui passando 
e que ouvi toda a cantiga...

É assim que a gente aprende, 
e eu consigo repetir.

Mas canto e ninguém entende!
Será que eu não soube ouvir?



As Quatro Árvores mostram diferentes formas do
crescimento das árvores em geral, de como elas se

comportam na sua relação céu e terra, na direção de seu
crescimento e suas ramagens. Podemos comparar essas
formas de crescer com nosso interior, quando estamos

mais introspectivos ou expansivos, amplos ou
direcionados, receptivos, acolhedores ou doadores. Na
vida e na natureza existem as trocas de energia, e essa
troca vêm pelo movimento, unindo polaridades e criando

equilíbrio. 
Elas trazem em si uma representação dos quatro

elementos da natureza, terra (Chorão), água (Dombéia), ar
(Mimosa) e fogo (Pinheiro). Na roda da vida, as quatro

árvores seguem juntas no jardim terrestre, cada qual com
seu “jeito”, sua forma de se expressar segundo a natureza

de seus elementos primordiais.
Ao ler este poema onde as árvores falam, nossa alma se
identifica com determinadas ações e impulsos expressos
por elas, de forma natural e intuitiva. Nas crianças esse

efeito de identificação nutre o interior, sem muita
explicação racional, simplesmente deixando agir a

diversidade e nutrindo a alma infantil para que ela seja
cada vez mais rica e plena.



Nós, os mais crescidos, já as analisamos e criamos
identificações de forma mais consciente, de acordo com
os momentos de vida em que atravessamos. Desta forma,
podemos apreciar as manifestações do nosso interior,

respeitando-os primeiramente e, a partir daí,
conhecendo-se melhor com o propósito de criar mais

movimento: traçar metas e gerar ações.
 

Esta homenagem é também uma sensibilização para o
universo das árvores, estes seres tão fundamentais à vida
na Terra por tantas e belas razões, sendo muitas ainda a
serem desvendadas, em especial pelo seu potencial

curativo – pura doação e amor. 
 

Viva as árvores! 
Viva a vida! 

Salve povo em pé! 



Conhecendo as Plantas
Que tal conhecer um pouco mais a respeito das plantas?

Vocês sabiam que as plantas recebem nomes derivados
dos idiomas grego e latim? Esse é chamado de "Nome
científico da espécie" e cada planta tem o seu, sendo

registrada perante toda a comunidade científica
internacional. Isso porque cada cultura, cada povo, dá
nomes que são muitas vezes diferentes para uma mesma
planta (os nomes populares). Assim, para não confundir,
os cientistas usam os Nomes Científicos. Além disso, eles

agrupam as plantas em "Famílias" de acordo com suas
semelhanças. E vamos lembrar que muitas delas podem

ser utilizadas para fins terapêuticos!

A "Ficha Botânica" a seguir é um direcionamento para que
vocês possam pesquisar a respeito de alguma espécie de
planta que gostam. Utilizem os livros, a internet e sejam

criativos!

Divirtam-se!



Ficha Botânica
Nome científico:

Nomes populares:

Família Botânica:

Uso medicinal:

Descreva sua planta: como são seus ramos, folhas, flores e
frutos? Quanto ela vai crescer? Fique a vontade para
desenhar!

Desenhe sua planta ou cole
uma imagem



A mandala é um desenho que simboliza o Universo,
a perfeição, a completude e a unidade. Seu nome deriva
do sânscrito. Normalmente tem um formato circular, mas
também pode ser um quadrado ou mesmo um quadrado

dentro de um círculo, com variadas formas e cores.
 

É chamada de yantra pelos hindus e budistas, significando
que é um diagrama ou figura com poderes divinos,

auxiliando na meditação. 
 

Ela é um símbolo religioso, que pode ser usada para
transformar uma realidade de sofrimento em uma realidade

de iluminação.
 

A mandala está presente em diversas culturas, como no
Tibete, na China, no Japão, entre os nativos americanos e
nas rosáceas das igrejas góticas cristãs, entre outros.

Mandalas



As mandalas são utilizadas normalmente
em orações, meditações, rituais, e na construção de

templos e locais sagrados. Entrando em contato com a
imagem da mandala pode-se observar a direção dos

desenhos externos para o centro, ou vice versa,
visualizando-a como o Universo. 

 
Na Psicologia, Carl Gustav Jung estudou a simbologia das

mandalas, conectando à representações da mente
humana, com as funções de tomada de

consciência, integridade e criatividade, conhecidas
como círculos sagrados.

 
Ao desenhar e colorir mandalas, trabalhamos no equilíbrio

dos hemisférios cerebrais, acalmando e harmonizando
pensamentos e sentimentos, equilibrando o racional e o
emocional. Trazemos o foco para o presente, ao unir os
movimentos de expansão e recolhimento de forma

contínua.
 

Na natureza podemos observar a presença das mandalas
nas flores ao desabrochar, no crescimento e nos anéis das

árvores, enfim, em toda a natureza existe o princípio
circular da vida, descritos na sequência de Fibonacci e na

lei da proporção áurea. Aproveitem os desenhos
sugeridos, usem as cores e criem novas mandalas!

Uso das Mandalas 



Jardim



Canção do Plantador 

(Música de Herculano Miranda)

“Semeie a semente
debaixo da terra.
O sol ela sente,

a chuva ela espera.
Para a terra ficar macia,

tenha as mãos cheias de amor.
Devagar brota o broto
e floresce então a flor.

A planta, na terra,
seus pés já espicha,
seu corpo levanta,
seus braços agita.

E as árvores logo crescem
sob o sol que tanto brilha,
são irmãs as mais diversas
dentro da mesma família.

A planta plantada
vai ramificando,

de folhas folhada,
seu fruto mostrando.
E o fruto amadurece

e um dia cai no chão.
E assim mesmo não se esquece

de que tem outra missão.
Pois sua semente
penetra na terra.
O sol ela sente,

a chuva ela espera.
E as árvores logo crescem
sob o sol que tanto brilha.
São irmãs as mais diversas
dentro da mesma família.”

Interpretação:
Adriana Muheim Corsini



Amor



Daqui Só Se Leva o Amor
(Jota Quest)

Viver, tudo que a vida tem pra te dar

Saber, que em qualquer segundo tudo pode mudar

Fazer, sem esperar nada em troca

Correr, sem se desviar da rota

Acreditar no sorriso, e não se dar por vencido

Querer, mudar o mundo ao seu redor

Saber, entender que mudar por dentro pode ser melhor

Fazer, sem esperar nada em troca

Vencer, é recomeçar

Quando o Sol chegar

Quando céu se abrir

Saiba que eu estarei aqui, aqui

Vamos amar no presente

Vamos cuidar mais da gente

Vamos pensar diferente

Porque, daqui só se leva o amor

Daqui só se leva o amor

Daqui só se leva o amor



Mar



Madrepérola
(Sacra Anima)

Vi brilhando num espelho d'água

Duas meninas pérolas azuis

Eram seus olhos lâminas de espada

Apontando a direção da luz

Espelho d'água, oh meu espelho d'água

Deixa eu cruzar o teu portal de areia

Que é pra Senhora do reino dos peixes me encantar

Com o canto das sereias

Iê, Iemanjá, iê, Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Iê, Iemanjá, iê Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Vou mergulhar nesse espelho d'água

Brindar no cálice do sal da terra

Viajar em seu navio de prata

Iemanjá, madrepérola

Oh dona d'água, mãe das marés

Santas águas, purificação

Exorcize as dores desse mundo, Iemanjá

Madrepérola

Iê Iemanjá, iê, Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Iê Iemanjá, iê, Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Vou mergulhar nesse espelho d'água

Brindar no cálice do sal da terra

Viajar no seu navio de prata

Iemanjá

Madrepérola

Oh dona d'água, mãe das marés

Santas águas, purificação

Exorcize as dores desse mundo

Iemanjá, madrepérola

Iê Iemanjá, iê, Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Iê Iemanjá, iê Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola

Iê Iemanjá, Iê Iemanjá

Mãe do mar, madrepérola



Pensamento



Voa Pensamento
Rainier de Carvalho

Semear a terra

E fazer a plantação

Semear amor, dentro do coração

Esperei a lua nova

E fiz o meu roçado

Esperei você, na ponta do cerrado

Você traz a primavera

Que enfeita a natureza

Multiplicando cores e brilha trazendo a pureza

No cantar da passarada

No jardim de uma rosa em flor

Cachoeiras e cascatas

Na beleza dessas matas, que eu vou

Voa pensamento, voa

Pro alto das cordilheiras

Voa pensamento, voa

Viaja até o sol

Voa pensamento, voa

Rasante no azul do alto mar

Voa pensamento, voa

E pousa onde o amor está



Vida



Primogênito
(Erasmo Carlos)

Vamos arrumar a casa

Abram portas e janelas

Vinho não quero que falte

Muito menos alegria

Vamos festejar esse dia

Narinha, vá buscar no campo

Um buquê de margaridas

Ponha uma toalha branca

Quero a mesa bem florida

Vamos festejar nova vida

Salve a espaçonave

Do anjo Gabriel

Que deixa nesse mundo

Mais um filho do céu



Primaverando



Eu estava a sonhar

Com um jardim florido

E eu estava a admirar

O canto dos passarinhos

Que estavam a cantar

Para os seus filhotinhos

Então eu abri os olhos vi

Está amanhecendo

Foi então que eu percebi

Já entrou setembro

O dia já vem raiando

Já é primavera

Toda a natureza está em festa

Hoje eu acordei feliz

Hoje eu acordei cantando

Hoje eu acordei assim

Primaverando

O vento balança as árvores

As nuvens flutuam no céu

Desabrocham as flores

As abelhas colhem o mel

Então eu abri os olhos vi

Está amanhecendo

Foi então que eu percebi

Já entrou setembro

O dia já vem raiando

Já é primavera

Toda a natureza está em festa

Hoje eu acordei feliz

Hoje eu acordei cantando

Hoje eu acordei assim

Primaverando

Primaverando 

(Laura Cândida)



União



Oração do Horizonte
(Detonautas)

Nós vivemos a verdade
Que reluz no coração,

Somos força e coragem
Enfrentando a escuridão.
E onde o amor for infinito

Que eu encontre o meu lugar.
E que o silêncio da saudade,
Não me impeça de cantar.

Talvez você me encontre por aí,
Quem sabe a gente possa descobrir no amor

Sonhos iguais, noites de luz
Que os dias de paz estão em nós.

Que o desprezo que nos cerca
Fortaleça essa canção,
E que o nosso egoísmo

Se transforme em união.
E onde o amor for infinito,

Que eu encontre o meu lugar.
E que o estorvo da maldade,

Não me impeça de voar.
Talvez você me encontre por aí

Quem sabe a gente possa descobrir no amor
Sonhos iguais, noites de luz

Que os dias de paz estão em nós.
A bondade é fortaleza,
O amor tudo é capaz,

E que a cegueira da certeza
Não sufoque os ideais do amor...

[Parte falada]
E que em cada coração, árido ou concreto

Pulse uma semente de primavera
Como a luz que da janela emana raios de coragem

Coragem é agir com o coração
Coragem é agir com o coração

E que pra cada ato de coragem nasça uma flor
Uni-vos em torno da luz

Há um horizonte inteiro de amor dentro de cada um
de nós

Para encontrá-lo basta acreditar que sim
Da luz eu sou, na luz eu me movo
Da luz eu sou, na luz eu me movo

O amor é a única revolução verdadeira!



Sol



Eu Quero Sol Nesse Jardim

(Catedral)

Eu quero sol nesse jardim
Quero justiça e paz

Quero andar nas ruas, sem temer
Eu quero brilho do luar

Eu quero viajar
Pelo azul dos céus

E quero te entender
Quero te conhecer

Quero correr ao encontro
De tudo que tive e perdi,

Nem sei porque!

Quero aprender a amar
E saber perdoar

Pois teu amor no meu peito
Me mostra direito

O caminho para ser feliz

Eu quero sol nesse jardim
Quero a luz da manhã

E a mais perfeita de todas as canções
Quero a verdade no olhar

Eu quero amor sem fim
Tenho a certeza que você nasceu pra mim.



Alegria



Peça Felicidade

(Melim)

Hoje vamos desejar o bem
Sem olhar a quem

Acabar com a solidão
No ato de estender a mão

Peça tudo o que você quiser
Acredite na sua fé
Paz, saúde, vigor

Sucesso, alegria, esperança, amor
Aproveite todas sensações

Sinta a chuva te molhar
E quando o Sol chegar

Deixa esquentar
Tenha dentro do seu coração

Pureza e verdade
O que você transmitir
Volta com intensidade

Quando não souber o que pedir
Peça felicidade

Quando não souber o que doar
Doe sua metade

E depois vai sentir a energia
E satisfação de ver nascer um novo dia

Aproveite todas sensações
Sinta a chuva te molhar
E quando o Sol chegar

Deixa esquentar
Tenha dentro do seu coração

Pureza e verdade
O que você transmitir
Volta com intensidade

Quando não souber o que pedir
Peça felicidade

Quando não souber o que doar
Doe sua metade

E depois vai sentir a energia
E satisfação de ver nascer um novo dia

Peça felicidade



Experimente passar momentos
conectados com a natureza e sinta

como essa energia nos faz bem.

Minueto em Sol -  Bach
Meu jardim floresce
Letra e interpretação: Gabriela Muheim



Enchanted Realms of Green Collection

(Cecília Meireles)

 
These tall trees 

are like green harps 
with its rain-strings 
plucked by the wind.

 
The clearest sounds come 

from the yellow almond-tree, 
all spotted in the palms 

of its tough, verdant leaves.
 

The most fragile sounds 
are born in the acacia foliage, 
with fluffy bunches of flowers 

and little parallel leaves.
 

The gravest sounds roll 
down the old, black mangoes 
with thick, twisted branches 

and parasites for fringes.
                                                                           

And sounds remotest and vaguest 
come from slander cypresses, 

they come and are quenched in mist, 
they are sketched and vanish…



Coletânea Verdes Reinos Encantados 

(Cecília Meireles)
 

Estas altas árvores 
São umas harpas verdes 

com cordas de chuva 
que tange o vento.

  
Vêm os sons mais claros 
da amendoeira amarela, 
pontuados na palma 

das fortes folhas virentes.
 

Os sons mais frágeis nascem 
na fronde da acácia leve, 

com frouxos cachos de flores 
e folhinhas paralelas.

  
Os sons mais graves escorrem 

das negras mangueiras antigas, 
de grossos, torcidos galhos, 

franjados de parasitas. 
 

Os sons mais longínquos e vagos 
vêm dos finos ciprestes: 

chegam e apagam-se, nebulosos, 
desenham-se e desaparecem.



Os gêmeos, São Cosmo e São Damião,
nascidos em Egeia, Ásia menor, exerciam a
medicina curando os enfermos usando do

conhecimento da CIÊNCIA. Ficaram
conhecidos por utilizarem os conhecimentos
científicos e orações não cobrando por seus

atendimentos.
São considerados Patronos da Farmácia,

Medicina e fitoterapia. 

27 de Setembro
Viva São Cosmo e São Damião



Oração a São Cosmo e São Damião
(Livro das Orações - Márcio Luiz da Rós)

São Cosmo e São Damião, que, por amor a Deus e ao
próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de
vossos semelhantes, abençoai os médicos, enfermeiros,

farmacêuticos e todos os profissionais da saúde.

Medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma
contra a superstição e todas as práticas do mal, trazendo

saúde para o nosso corpo.
Curai o meu pensamento de toda maldade.

Fortalecei a minha vida!
Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e

protejam todas as nossas crianças, ensinando-as a terem
bondade umas com as outras.

Que a alegria da consciência tranquila que sempre vos
acompanhou, repouse também em meu coração.

Que vossa guarnição, São Cosmo e São Damião, conserve
meu coração simples e sincero.

Senhor, Nosso Deus, que dissipais as trevas da
ignorância!

Com a Luz do Cristo, vossa Palavra, fortaleça a fé em
nossos corações, para que nenhuma tentação apague a

chama acesa por vossa Graça.
São Cosmo e Damião, rogai por nós!



A palavra “benzer” vem da palavra em latim
“benedicere”, que significa dizer bem, abençoar.

Assim, benzer é transmitir o bem por meio das
palavras, pedindo que o bem seja feito a uma

pessoa por meio de orações direcionadas a Deus.
O benzimento é uma tradição antiga, passada de

geração em geração, e vem auxiliando na cura
das dores do corpo e da alma. É um ato de fé e

amor que floresce no coração. A conexão com a
natureza pode inspirar esse ato, com a energia

das boas vibrações e da intuição, a ligação com o
sagrado que habita em cada um.

Benzimento





A Primavera é a estação do ano que se segue ao inverno e
precede o verão e é tipicamente associada

ao reflorescimento da flora terrestre.
Do ponto de vista da astronomia, a primavera do

Hemisfério Sul inicia-se no equinócio de setembro e
termina no solstício de dezembro, e a do Hemisfério Norte

inicia-se no equinócio de março e termina
no solstício de junho. A estação, assim como as demais,

não ocorre simultaneamente nos dois hemisférios:
enquanto num deles é primavera, no outro é outono. 

A primavera do hemisfério norte é chamada de "primavera
boreal" e a do hemisfério sul é chamada de "primavera

austral". A palavra deriva do latim,  primo vere, que
significa "primeiro verão".

Natureza e Espiritualidade



O momento em que se inicia a estação da Primavera é
chamado de Equinócio de Primavera. 

Na astronomia, o equinócio é definido como o instante em
que o Sol, em sua órbita aparente (como vista da Terra),

cruza o equador celeste (a linha do equador terrestre
projetada na esfera celeste). O equinócio ocorre duas
vezes no ano, em março e em setembro. No equinócio

ambos os hemisférios da Terra encontram-se igualmente
iluminados pelo Sol. 

A palavra equinócio vem do latim,  aequus (igual)
e nox (noite), e significa "noites iguais", ocasiões em que
o dia e a noite duram o mesmo tempo. Ao medir a duração
do dia, considera-se que o nascer do sol é o instante em
que metade do círculo solar está acima do horizonte, e
o pôr do sol (crepúsculo ou ocaso) o instante em que o

círculo solar está metade abaixo do horizonte. Com esta
definição, o dia e a noite durante os equinócios têm

igualmente 12 horas de duração. 



Os equinócios ocorrem nos meses de março e setembro,
quando definem mudanças de estação. Em março, o
equinócio marca o início da primavera no hemisfério

norte e do outono no hemisfério sul. Em setembro ocorre o
inverso, quando o equinócio marca o início do outono no

hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul.

Devido à órbita da Terra, as datas em que ocorrem os
equinócios não dividem o ano em um número igual de

dias. Isto ocorre porque quando a Terra está mais próxima
do Sol (periélio) viaja mais depressa do que quando está

mais longe (afélio).

Em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio
da primavera era festejado com comemorações que deram

origem a costumes relacionados com a Páscoa cristã,
trazendo a fertilidade e esperança da renovação da vida.

Este é um assunto muito bonito, que nos inspira e motiva a
buscar conhecer mais os segredos do movimento da Terra,

dos Astros, do Universo!



"Viva São Cosmo e São Damião!
Viva as Crianças!

Viva os mais jovens e os menos jovens!
Viva a Natureza!

Época da Primavera, do Sol mais presente e brilhante, do acordar da Natureza,
das árvores floridos, de São Cosmo e São Damião... 

Que esses bons momentos de renovação e de renascimento possam trazer
Saúde e Alegria para as crianças e para todos nós, que a nossa Estrela Guia

possa brilhar cada vez mais em nossos Corações!
Luz!"

M. Jacques Muheim
Presidente NEE

"Queridos jovens, queridas crianças, queridas famílias
 
A Primavera vem chegando, já podemos observar os primeiros brotos verdinhos
recém-chegados se apresentando, com força e vigor, prontos para servirem à
Mãe Natureza. 
Assim também pode ser conosco, plantando uma semente e deixando que a luz do
Sol nos guie e nos encha de coragem para que possamos romper a escuridão da
Terra e vir à Luz. Abrindo os braços, deixando o vento acariciar nossa face,
recebendo a luz do Sol e o perfume das flores. 
Ao plantarmos uma semente com nossos filhos podemos nos aproximar mais do
Criador e dessa força da renovação mostrando para eles que sempre depois de
um inverno frio e introspectivo a Mãe Natureza nos presenteia com Vida e Luz. 
Plantio, preparação, cuidado, zelo, crescer, florescer... 
Florescer exige passar por todas as estações, e com a UDV e o Mestre Gabriel,
florescemos até em rigorosos invernos!
Desejamos que todas as famílias da OE possam se sentir abraçadas e com suas
forças renovadas plenas de esperança para um novo tempo que vem chegando!
Juntos florescemos nesse grande Jardim do Mestre!

Com carinho"

A Equipe da OE 2020 NEE

RN: C. Adriana Corsini
Auxiliares: Maíra Viroli e Vanessa Oliveira

Mensagem dos Departamentos



Queridas famílias,  

Deus em sua infinita bondade vêm nos dando presentes, e é no mês de Setembro
quando podemos sentir a gratidão pela presença das flores, colorindo e
aquecendo nossos coração, e encantando nossos olhos, tornando nossos dias
mais alegres e cheios de Vida. E é também em Setembro, que celebramos o Dia
de São Cosmo e Damião, que graças  a bondade de nosso M. Gabriel,  que
trouxe para a União do Vegetal essa Força da Saúde, para que nós, seus
discípulos possamos aumentar e manter nossa Saúde e preservar esse bem tão
valioso que é a Vida.
Em nome do DEMEC do Núcleo Estrela Encantadora e de toda sua equipe, eu
desejo Saúde a todos e que a Guarnição Divina esteja presente em nossos dias.
 
Fraternalmente,

M. Paulo de Tarso M. de Andrade- Monitor
Simone N. Busato de Feiria- Auxiliar
DEMEC - NEE

Queridas famílias, queridas crianças e jovens, flores e frutos do nosso jardim

Desejamos que vocês recebam com carinho esse presente que preparamos
através de uma união entre equipes para esse momento tão especial que é a

Primavera e também o dia de São Cosmo e São Damião. 
Que esse momento seja de renovação, renascimento, para todos nós. Que a

energia da saúde, que podemos encontrar na natureza, nas plantas, como essas
que vocês estão recebendo, se faça presente! Que a sabedoria da natureza flua

através de nós e que seus encantos façam sempre brilhar nossos olhos e bater
mais forte nossos corações. Que a primavera com suas flores coloridas nos traga

brotos de alegria!
Cuidem dessas plantinhas com amor, para que elas se desenvolvam e logo

possamos colocá-las em um lugar especial no nosso Núcleo. 

Abraços fraternos
 

C.Mauricio J. Ferreira - Monitor
Marcella Ferreira - Auxiliar 

Departamento de Plantio e Meio Ambiente (DPMA) - NEE

Paulo Busato - Monitor Novo Encanto NEE



Desenho feito por Diego Antunes Benetton, no programa
Minecraft
"O Ipê"

Desenho feito por 
Júlia Vicente de Oliveira, no
programa Procreate Pocket



Aponte seu celular para o QR
Code e acesse a playlist do

Spotify que organizamos para
inspirar essa atividade!


