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Todos estamos

coisas 
fantásticas!

DESCOBRE

Tudo é um DOM!

o que é 
preciso!

é o tempo!

para o mundo!

Lança O Dado da Terra (The Earth Cube®) 
todos os dias para descobrires uma forma 
de cuidar da criação de Deus. Partilha o 
que fizeste com um amigo! 

para crianças!

Monta-o! 
Lança-o! 
Experimenta-o!

“Mas o povo 
que conhece o seu 

Deus esforçar-se-á e 
fará proezas.” 
(Daniel 11:32)

“Sê humilde, 
sê simples, e leva 

alegria aos outros.” 
(Sta. Madeleine Sophie 

Barat)

“Sejamos... 
protetores uns 
dos outros e do 

ambiente.” 
(Papa Francisco)

O Dado da Terra

https://TheEarthCube.org/fr


 » Faz alguma coisa pequena todos 
os dias e partilha com um amigo.

 » Se te esqueceres num dia, 
recomeça no dia a seguir. Podes 
sempre começar de novo! 

Põe-te em Ação! 

Põe-te em Ação! Põe-te em Ação! 

Põe-te em Ação! Põe-te em Ação! 

Põe-te em Ação! 

Cada pessoa, cada coisa, é um dom para o outro. Vamos dizer 
“Obrigado!” às pessoas e criação à nossa volta.

 » Para e pensa: admira um pôr-
do-sol, ouve os pássaros, toca a 
relva.

 » Faz um passeio ao ar livre. 
Encontra um inseto – qual é a 
sua forma/cor?

 » Mantém o teu bairro limpo, 
guardando o teu lixo até 
chegares a casa.

 » Antes de deitares um brinquedo 
fora, procura alguém que 
precise dele.

As ações de cada um de nós têm impacto em tudo o que existe 
na Terra  - pessoas, florestas, ar, oceanos, cidades.

Vê as coisas fantásticas que podem resultar de ações positivas!

 » Planta uma árvore ou flores 
para um vizinho que não 
tenha.

 » Põe um cronómetro para 5 
minutos quando vais tomar 
banho. 

Como é que vamos salvar o nosso planeta? Usando apenas o que 
precisamos para viver as nossas vidas!

 » Apaga as luzes quando sais de 
uma divisão da casa.

 » Nos teus projetos artísticos, 
usa a folha de papel até ao 
fim antes de começares a usar 
uma nova.

O mundo está cheio de todo o tipo de coisas maravilhosas, desde 
as mais altas montanhas até aos vales mais profundos!

 » Aprende algo novo sobre o 
ambiente, na tua comunidade 
local.

 » Explora a natureza que existe 
perto de ti. Vai a um parque. 
Sente o poder de Deus.

Cada minuto do dia é uma oportunidade para fazer alguma 
coisa diferente!

Tudo é um DOM!
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DESCOBRE coisas fantásticas !

A
P E NAS o que é preciso!

           Todos estamos LIGADOS!

AGORA é o tempo!


