


Children at home?
How about we value our 
family time and take 
advantage of the special 
moments we share?

Here are some tips for 
activities you can enjoy 
doing together! 

Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Watch uplifting films and cartoons;

Read beautiful story books;

Discuss your interests, ideas, 
motivations and life projects to 
better understand each other;

Books are filled

with important 

knowledge!

Carry out a variety of edifying 
activities and games, thereby 
strengthening communication and 
cooperative attitudes;

Share your artistic 
talents (painting, 
music, dance, 
poetry, crafts...); Procurem manter bons hábitos 

de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Why 
don't we 
sing as 
well?

Listen to joyful and 
harmonious music;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Try to maintain good hygiene habits 
to ensure the health and safety of 
your whole family;

Send, through daily prayer, good 
thoughts to all people!

Look through 
special photos 
again... and take

new 
ones!

Collectively create a list of 
sustainable individual and group 
behaviors that will guarantee the 
intelligent use of environmental 
resources and a better quality of life 
for all;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

How about making cards (physical 
or virtual) with drawings and 
messages of encouragement to 
patients in hospitals? The cards will 
reach the right hearts at the right 
time…!

Create a delicious homemade recipe 
(children always with the help of an 
adult) and enhance your culinary 
talents;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Assemble toys, clothes and other 
items that can be donated to other 
families in a joyful and thoughtful 
way;

Make a chart of family virtues (be 
creative!);

Conduct the Gospel at Home 
sending vibrations of peace to the 
whole Earth;

Escrevam uma história emocio-
nante;

Façam ligações ou videochama-
das para amigos e parentes fisi-
camente distantes;

Inventem maneiras criativas para 
divulgar mensagens de esperan-
ça e alegria ao mundo...

Agradeçam a Deus pela Vida e 
pela oportunidade da encarna-
ção em família!



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Conversem entre si para melhor
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Que tal construir cartões (físicos 
ou virtuais) com desenhos e 
mensagens de estímulo aos do-
entes nos hospitais? Os cartões 
chegarão aos corações certos no 
tempo certo...!

Inventem uma deliciosa receita 
caseira (crianças sempre com a 
ajuda de um adulto) e potenciali-
zem seus talentos culinários;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;

Write a touching story;

Make phone calls or video chats with 
distant friends and relatives;

Invent creative ways to spread 
messages of hope and joy to the 
world...

Thank God for life and the 
opportunity to incarnate in your 
family!

Find other creative activities!



Assistam bons filmes e dese-
nhos;

Leiam belos livros de história;

Let us strengthen 
the bonds of 

affection and build 
an inviting 

atmosphere of joy 
and gratitude 

within the family !

www.dij.febnet.org.br

Conversem entre si para melhor
conhecerem seus interesses, 
ideias, motivações e projetos de 
vida;

Realizem atividades, jogos e 
brincadeiras edificantes diver-
sas, fortalecendo diálogos e atitu-
des cooperativas;

Procurem manter bons hábitos 
de higiene para garantir a saúde 
e a segurança de toda a família;

Enviem, pela prece diária, bons 
pensamentos e sentimentos a 
todas as pessoas!

Elaborem, juntos, uma lista de ati-
tudes sustentáveis - individuais e 
coletivas - que garantam o uso in-
teligente dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida de todos;

Organizem, de forma alegre e 
consciente, brinquedos, roupas e 
outros materiais que podem ser
doados a outras famílias;

Montem um mural de virtudes da 
família (sejam criativos!);

Realizem o estudo do Evangelho 
no lar, vibrando paz a todo o Pla-
neta Terra;

Translated by: United States Spiritist Federation




