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APRESENTAÇÃO

Este	caderno	pertence	a:

______________________________________

Idade:	
______________________________________

Evangelizadores:
______________________________________
______________________________________

Minha	foto



	 O	presente	Caderno	da	Evangelização	foi	construído	com	base	na	4ª	Coleção	de	Planos	
de	Aula	do	DIJ-FEB,	e	organiza-se	em	Módulos	e	Unidades,	conforme	apresentados	a	seguir:

Módulo I – O Espiritismo
1ª	Aula	–	O	Corpo	–	Dádiva	Divina
2ª	Aula	–	O	Espírito	–	Existência	e	Sobrevivência
3ª	Aula	–	Amor	e	Sabedoria	de	Deus
4ª	Aula	–	Valor	e	Ação	da	prece
5ª	Aula	–	Condições	para	Orar
6ª	Aula	–	A	Prece	em	Nossa	Vida
7ª	Aula	–	O	Corpo	–	Instrumento	do	Espírito
8ª	Aula	–	Evolução	Material
9ª	Aula	–	Evolução	Espiritual
10ª	Aula	–	Evolução	–	Ordem	e	Disciplina
11ª	Aula	–	Allan	Kardec	e	o	Espiritismo
12ª	Aula	–	Culminância

Módulo II – O Cristianismo
1ª	Aula	–	A	Vida	de	Moisés
2ª	Aula	–	Moisés	e	o	Decálogo
3ª	Aula	–	A	Vida	de	Jesus
4ª	Aula	–	A	Missão	de	Jesus
5ª	Aula	–	As	Curas	de	Jesus
6ª	Aula	–	O	Cristianismo	e	o	Espiritismo
7ª	Aula	–	A	Importância	da	Ação	Evangelizadora
8ª	Aula	–	Ação	Evangelizadora	–	O	Livro	Espírita
9ª	Aula	–	Ação	Evangelizadora	–	Amor	ao	Estudo

Módulo III – Conduta Espírita e Vivência Evangélica
1ª	Aula	–	Amor	à	Verdade
2ª	Aula	–	A	Família	nos	Dias	de	Hoje
3ª	Aula	–	A	Família	–	O	Lar	Cristão
4ª	Aula	–	A	Família	–	Colaboração	no	Lar
5ª	Aula	–	Amor	ao	Próximo
6ª	Aula	–	Respeito	ao	Semelhante
7ª	Aula	–	Respeito	à	Propriedade	Alheia
8ª	Aula	–	Obediência
9ª	Aula	–	Gentileza
10ª	Aula	–	Caridade
11ª	Aula	–	Solidariedade
12ª	Aula	–	Amizade
13ª	Aula	–	Amor	à	Natureza	–	Respeito	aos	Animais
14ª	Aula	–	Amor	à	Natureza	–	Respeito	às	Plantas
15ª	Aula	–	A	Cidade	onde	Vivemos
16ª	Aula	–	A	Natureza	como	Obra	de	Deus
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IDENTIFICAÇÃO

Olá!

	 Seja	bem-vindo(a)	às	aulas	de	Evangelização	Espírita.

	 Esse	CADERNO	DA	EVANGELIZAÇÃO	acompanhará	
você	durante	todo	o	semestre.

	 Nele	 há	 várias	 ati	vidades	 diverti	das	 relaciona-
das	a	um	tema	estudado	nas	aulas	de	Evangelização.	A	
cada	semana	você	poderá	fazer	uma	ati	vidade	e	logo	o															
caderno	estará	todo	preenchido!

	 Caso	você	tenha	alguma	dúvida,	peça	ajuda	a	seus	
pais	e	familiares,	e	convide-os	para	parti	ciparem	desse	
momento	especial.	

	 Você	também	poderá	conversar	sobre	os	temas	das	
aulas	durante	o	Evangelho	no	Lar.

	 O(s)	 seu(s)	 evangelizador(es)	 estão	 à	 disposição	
para	ajudá-lo.	

	 Divirta-se!

Um	grande	abraço	e	bom	estudo!

Equipe	do	DIJ
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AULA INAUGURAL
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 
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 O	nosso	corpo	é	um	presente	de	Deus,	nosso	Pai.	
	 Complete	o	diagrama	abaixo	conforme	as	orientações	a	seguir.

1	–	Uti	lizamos	para	escovar	os	dentes	e	tem	cerdas.
2	–	É	usado	no	momento	do	banho	e	mesmo	para	lavar	as	mãos	antes	de	comer.	Tem	
cheiro	gostoso.
3	–	É	uti	lizado	para	hidratar	a	pele	após	o	banho.
4	–	Usamos	para	pentear	os	cabelos.
5	–	É	muito	importante	quando	nossas	unhas	estão	grandes.
6	–	Usamos	para	tomar	banho,	normalmente	fi	ca	cheia	de	água	e	quando	apertamos	fi	ca	
bem	pequena	em	nossas	mãos.
7	–	É	uti	lizado	para	lavar	os	cabelos.
8	–	Sem	ela	não	conseguimos	lavar	nada	e,	além	disso,	é	importante	sempre	bebê-la.
9	–	Uti	lizamos	para	escovar	os	dentes	e	normalmente	tem	sabor	bem	refrescante.
10	–	É	uti	lizado	para	passar	nos	cabelos	após	o	shampoo,	para	hidratar.
11	–	É	dele	que	cai	a	água	quando	tomamos	banho.
12	–	Uti	lizamos	para	limpar	entre	os	dentes,	antes	da	escovação.
13	–	É	muito	importante	para	fi	carmos	secos	após	o	banho.

Divirta-se!

12	–	Uti	lizamos	para	limpar	entre	os	dentes,	antes	da	escovação.
13	–	É	muito	importante	para	fi	carmos	secos	após	o	banho.
12	–	Uti	lizamos	para	limpar	entre	os	dentes,	antes	da	escovação.
13	–	É	muito	importante	para	fi	carmos	secos	após	o	banho.

7	–	É	uti	lizado	para	lavar	os	cabelos.
8	–	Sem	ela	não	conseguimos	lavar	nada	e,	além	disso,	é	importante	sempre	bebê-la.
9	–	Uti	lizamos	para	escovar	os	dentes	e	normalmente	tem	sabor	bem	refrescante.
10	–	É	uti	lizado	para	passar	nos	cabelos	após	o	shampoo,	para	hidratar.
11	–	É	dele	que	cai	a	água	quando	tomamos	banho.

Resposta na ordem: escova de dente, sabonete, hidratante, pente, tesoura, esponja, shampoo, 
água, creme dental, condicionador, chuveiro, fi o dental, toalha. 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Dádiva Divina 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Os	Espíritos	são	os	seres	inteligentes	da	criação,	desti	nados	a	progredir	sempre!	
Além	disso,	ele	é	eterno,	ou	seja,	sempre	existi	rá.

Hoje você é um repórter!

Entreviste	familiares	e	coloque	as	respostas	para	as	perguntas	abaixo.

1	–	Você	fi	ca	feliz	em	saber	que	é	um	espírito	imortal,	ou	seja,	que	nunca	vai	morrer?

Entrevistado	1:	________________________________________________________
Entrevistado	2:	________________________________________________________
Entrevistado	3:	________________________________________________________

2	–	O	que	o	espírito	leva	consigo	quando	deixa	o	corpo	fí	sico,	ou	seja,	quando	morre?

Entrevistado	1:	________________________________________________________
Entrevistado	2:	________________________________________________________
Entrevistado	3:	________________________________________________________

3	–	Para	você,	qual	é	o	grande	benefí	cio	de	ser	imortal?

Entrevistado	1:	________________________________________________________
Entrevistado	2:	________________________________________________________
Entrevistado	3:	________________________________________________________

Comparti lhe as respostas com seus colegas de turma e evangelizadores!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Espírito - Existência e Sobrevivência
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Deus	é	o	Criador	de	todo	o	Universo!

Ele	nos	deu	a	vida	e	tudo	o	que	necessitamos	para	viver	bem.

Desenhe nos espaços abaixo as maravilhas dadas por Deus para 
suprir cada uma das necessidades listadas.

Quando temos fome:      Quando senti mos frio:

Quando temos sede:     Quando nos senti mos sozinhos:

Depois, que tal agradecer a Deus por Sua imensa bondade?

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Espírito - Existência e Sobrevivência
Data:      /      / 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Amor e Sabedoria de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 A	prece	é	uma	importante	forma	de	conversarmos	com	Deus,	nosso	Pai.

Pense	na	sua	vida!

1)	Em	primeiro	lugar,	liste	abaixo	as	coisas	pelas	quais	você	gostaria	de	agradecer	a	Deus:
•  __________________________________________
•  __________________________________________
•  __________________________________________
•  __________________________________________

2)	Agora,	liste	abaixo	algumas	coisas	que	gostaria	de	pedir:
•  __________________________________________
•  __________________________________________
•  __________________________________________
•  __________________________________________

3)	Finalmente,	escreva	abaixo	um	exemplo	de	como	podemos	louvar	a	Deus:
•  __________________________________________

Agora, faça uma linda prece unindo tudo o que escreveu acima! 
Proponha aos seus pais ler sua prece no Evangelho no Lar.

Lembre-se: o principal elemento da prece é
o senti mento que levamos no 

Lembre-se: o principal elemento da prece é
o senti mento que levamos no 

Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Valor e Ação da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Condições para Orar
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Ao	orar,	devemos	buscar	a	paz	e	a	 tranqüilidade	para	que,	em	silêncio,	possa-
mos	elevar	o	pensamento	a	Deus,	independente	da	hora	ou	do	lugar.	As	preces	que	nos							
benefi	ciam	são	aquelas	que	saem	do	coração.

	 Escreva	no	coração	os	senti	mentos	que	surgem	quando	você	faz	uma	prece:

	



	 	 	

	 	 	 	 	 Você	conhece	o	Alexandre?

	

	
	 Como	você	sabe	da	importância	de	se	fazer	prece,	ajude	o	novo	amigo	indicando,	
na	agenda	abaixo,	em	quais	momentos	seria	importante	ele	fazer	uma	prece.	Para	tanto,	
coloque	uma	seta	(→)	ao	lado	dos	horários:	

AGENDA	DO	ALEXANDRE

6h30	–	Acordar
7h30	–	Ir	para	a	escola

12h30	–	Almoçar
14h	–	Inglês

15h30	–	Natação
17h	–	Karatê

18h30	–	Ir	para	casa	fazer	dever	de	casa
19h30	–	Jantar

20h	–	Brincar	um	pouco
21h	–	Dormir

	 E	você?	Também	se	lembra	de	fazer	prece	no	seu	dia-a-dia?

          Lembre-se de que fazer a prece com o coração
          e com sinceridade é mais importante do que o 
               quanti dade de preces que fazemos por dia.

Além disso, podemos fazer prece em todos os 
momentos que senti rmos necessidade, 

independentemente da hora do relógio!

AGENDA	DO	ALEXANDRE

6h30	–	Acordar
7h30	–	Ir	para	a	escola

12h30	–	Almoçar
14h	–	Inglês

15h30	–	Natação
17h	–	Karatê

18h30	–	Ir	para	casa	fazer	dever	de	casa
19h30	–	Jantar

20h	–	Brincar	um	pouco
21h	–	Dormir

          Lembre-se de que fazer a prece com o coração
          e com sinceridade é mais importante do que o 
               quanti dade de preces que fazemos por dia.

	 Alexandre	 é	 uma	 criança	 de	 8	 anos	 que	 tem	
muitas	ati	vidades	durante	o	dia.	Ele	vai	à	escola,	faz	na-
tação,	inglês,	karatê,	aula	de	violão	e	parti	cipa	da	evan-
gelização	espírita	no	fi	nal	de	semana.
	 Quando	Alexandre	vai	dormir,	ele	se	sente	tão	
cansado	que	nunca	se	lembra	de	fazer	uma	prece.	Na	
verdade,	ele	raramente	faz	uma	prece,	dizendo	não	ter	
tempo...

Além disso, podemos fazer prece em todos os 
momentos que senti rmos necessidade, 

independentemente da hora do relógio!independentemente da hora do relógio!
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: A Prece em Nossa Vida 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



	 O	corpo	é	um	presente	dado	por	Deus	para	que	possamos	nascer	e	evoluir.	
	 Todos	nós	somos	espíritos	e	precisamos	do	corpo	para	viver	na	Terra	e	aprender	
novas	lições	para	a	nossa	melhoria	e	para	a	melhoria	do	nosso	mundo.	
	 Encontre	no	caça-palavras	abaixo	12	palavras	relacionadas	com	o	Corpo	e	o	com	
Espírito.
	 Estas	são	elas:	Deus, corpo, morada, matéria, encarnação, espírito, instrumento, 
evolução, cuidar, criação divina, saúde, segurança.

	 Depois,	faça	um	pequeno	parágrafo	uti	lizando	6	(seis)	palavras	encontradas	para	
explicar	a	importância	do	Corpo	e	do	Espírito:

Que tal comparti lhar a frase com seu evangelizador na próxima aula?
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Que tal comparti lhar a frase com seu evangelizador na próxima aula?Que tal comparti lhar a frase com seu evangelizador na próxima aula?Que tal comparti lhar a frase com seu evangelizador na próxima aula?

	 Depois,	faça	um	pequeno	parágrafo	uti	lizando	6	(seis)	palavras	encontradas	para	
explicar	a	importância	do	Corpo	e	do	Espírito:

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: O Corpo - Instrumento do Espírito
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



	 Nosso	Planeta	vem	passando	por	várias	transformações.	Dia	após	dia,	a	Terra	se	
transforma	em	um	lugar	melhor	para	viver.

Recorte e cole de revistas fi guras ou fotos que representem a evolução material, 
demonstrando os avanços da tecnologia e da ciência.

Boa Pesquisa!
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Evolução Material
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Evolução Espiritual
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 A	evolução	espiritual	é	aquela	que	se	realiza	no	ínti	mo	das	criaturas	e	se	refl	ete	na	
sociedade,	tornando	as	relações	sociais	mais	amorosas.

	 Evoluímos	espiritualmente	através	do	trabalho	no	bem,	do	amor	que	nasce	em	
nossos	corações	e	da	caridade	que	exercitamos	junto	ao	nosso	próximo.

	 Nas frases abaixo, marque EE para as situações que indicam evolução espiritual 
e EM para as situações que indicam evolução material:

Ajudar	uma	pessoa	a	atravessar	a	rua.	

Dar	roupas	a	um	mendigo.

Fazer	uma	prece	por	alguém.

Acessar	Internet.

Cuidar	de	um	passarinho	ferido.	

Usar	telefone	celular.

Ajudar	um	amigo	nas	ati	vidades	da	escola.

Ligar	o	interruptor	para	acender	a	luz.

Voar	de	avião.

Tratar	a	todos	com	respeito.
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Organização	e	disciplina	são	muito	importantes	para	vivermos	bem.	

Complete	as	frases	abaixo,	escolhendo	uma	das	alternati	vas	entre	os	parênteses.	

EU	ME	SINTO	BEM	QUANDO...

• ...	estou	em	um	lugar	__________________	(barulhento/silencioso).

• ...	chego	_______________	(atrasado/na	hora)	na	escola.

• ...	brinco	com	meus	brinquedos	______________	(e	os	quebro/com	cuidado).

• ...	visto	roupas	___________	(sujas/limpas).

• ...	durmo	em	um	quarto	___________________	(arrumado/bagunçado).

• ...	________________	(esqueço/lembro)	de	fazer	os	deveres	da	escola.

• ...	minha	mochila	está	________________	(organizada/bagunçada).

• ...	vou	a	um	banheiro	______________	 (sujo/limpo)	e	______________	 (com	cheiro	
ruim/perfumado).

•...	_______________	(tropeço	nos/guardo	os)	sapatos	espalhados	pela	casa.

•...	como	uma	comida	_____________	(gostosa/ruim).

A	organização	também	é	uma	virtude!
Pense	nisso!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Evolução - Ordem e Disciplina
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Hoje	estudamos	sobre	Allan	Kardec	e	o	Espiriti	smo.

	 Coloque as frases abaixo em ordem, levando em conta o que você estudou so-
bre a vida de Allan Kardec:

(	 	 	 )	Allan	Kardec	publicou	mais	quatro	obras	da	Codifi	cação	–	O	Livro	dos	Médiuns,	O	
Evangelho	Segundo	o	Espiriti	smo,	O	Céu	e	o	Inferno	e	A	Gênese.	

(			)	Allan	Kardec	se	tornou	professor.	

(			)	Allan	Kardec	reuniu	as	informações	recebidas	pelos	espíritos	e	publicou	“O	Livro	dos	
Espíritos”.	

(			)	Allan	Kardec	desencarnou	em	Paris.	

(			)	Allan	Kardec	nasceu	em	Lyon,	na	França.	

(			)	Allan	Kardec	tomou	conhecimento	de	mesas	que	giravam	e	dançavam.	

(			)	Allan	Kardec	se	casou	com	Amélie	Boudet.	

(			)	Allan	Kardec	começou	a	estudar	e	pesquisar	a	existência	dos	espíritos.	

Resposta:	7,	2,	6,	8,	1,	4,	3	e	5
Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Evolução - Ordem e Disciplina
Data:      /      / 

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Allan Kardec e o Espiriti smo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I - Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Marcelo	percorreu	um	 lindo	caminho	de	aprendizado.	Novos	conhecimentos	o	
levaram	a	descobrir	coisas	muito	interessantes.	
	
	 Vamos ajudá-lo a lembrar das aulas que assisti u?
 Preencha o caracol colocando, em cada espaço, as palavras que completam as 
frases abaixo. 

1.	O	corpo:	Dádiva	____________.
2.	O	espírito:	existência	e	___________.
3.	Amor	de	sabedoria	de	____________.
4.	Valor	e	ação	da	__________.
5.	Condições	para	________.
6.	A	prece	em	nossa	__________.
7.	O________,	instrumento	do	_______________.
8.	_________	material.
9.	Evolução	______________.
10.	Evolução:	___________	e	disciplina.
11.	Allan	_________	e	o	Espiriti	smo.

 Caso você tenha alguma dúvida, dê uma olhada nas ati vidades realizadas em seu 
 caderno da evangelização.



1º
	C
ic
lo
	d
e	
In
fâ
nc
ia

	 Hoje	estudamos	sobre	a	vida	de	Moisés.

	 Encontre	 as	 5	 diferenças	 nas	 fi	guras	 abaixo,	 que	mostram	Moisés	 com	os	Dez	
Mandamentos	no	Monte	Sinai.

Divirta-se!
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Módulo II      Unidade I: Antecedentes Históricos
AULA: A Vida de Moisés
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Na	pedra	abaixo	estão	os	10	Mandamentos	recebidos	por	Moisés.	
	 Porém,	houve	uma	pequena	confusão	na	hora	de	transcrevê-los	e	precisamos	de	
ajuda	para	completar	todos	os	mandamentos.
	 Você pode nos ajudar? Complete os mandamentos da 1ª coluna com as frases da 
2ª coluna, inserindo o número no local indicado.

Resposta:	IV,	I,	III,	X,	II,	IX,	VI,	VIII.
Módulo II      Unidade I: Antecedentes Históricos
AULA: Moisés e o Decálogo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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		 Jesus,	 nosso	 Irmão	 e	Mestre,	 ajudava	 seu	 pai	 na	
carpintaria	quando	ainda	era	criança.
		 E	 há	 muitos	 outros	 fatos	 interessantes	 sobre	 o						
nascimento	e	a	infância	de	Jesus.
		 Você	consegue	descobrir	quais	são	as	respostas	às	
perguntas	abaixo?

	 Desembaralhe as letras e divirta-se!

1	–	Em	qual	cidade	Jesus	nasceu?

ELBEM	-	__	__	__	__	__

2	–	Quando	Jesus	nasceu,	o	que	estava	no	céu	e	guiou	os	três	reis	magos?

LRSEATE	-	__	__	__	__	__	__	__

3	–	Em	qual	cidade	Jesus	cresceu?

ZERANA	-	__	__	__	__	__	__

4	–	Quando	Jesus	ti	nha	12	anos,	seus	pais	o	levaram	a	qual	cidade	para	parti	cipar	das	
festas	religiosas?

LSMEURAJE	-	__	__	__	__	__	__	__	__	__

5	–	Jesus	sempre	ajudava	sua	mãe	nas	tarefas	de	casa.	Qual	era	o	nome	de	sua	mãe?

RIAAM	-	__	__	__	__	__

Depois, mostre suas respostas na aula de Evangelização!

Respostas: Belém, Estrela, Nazaré, Jerusalém, Maria
Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: A Vida de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: A Missão de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Jesus	é		nosso	Irmão	e	Mestre,	e	veio	à	Terra	para	nos	ensinar	a	Lei	do	Amor.

	 Enquanto	esteve	aqui,	foi	acompanhado	por	12	homens	chamados	apóstolos,	
que	aprenderam	os	seus	ensinamentos	e	ensinavam	a	todos	os	que	quisessem	ouvir.

Com a ajuda de seus pais, faça uma breve pesquisa e relate abaixo:

1)	O	nome	dos	apóstolos:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2)	A	profi	ssão	do	apóstolo	Pedro:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3)	O	nome	dos	4	evangelistas	que	escreveram	o	Evangelho	de	Jesus:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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	 Aprendemos	que	Jesus,	nosso	Irmão	e	Mestre,	curou	vários	doentes.	
	 Para	que	fossem	curados,	os	doentes	precisaram	ter	um	senti	mento	muito	im-
portante:	a	FÉ.	
	 Essas	pessoas	acreditaram	que	seriam	ajudadas	por	Jesus	e	confi	aram	em	sua	
bondade.	
	

Conte para sua família a história que fala da 
cura do cego de Jericó, ensinada na aula.

Depois, que tal completar essa história, desenhando nos quadrinhos abaixo?

Se você pudesse resumir o ensinamento dessa história 
em 5 palavras, quais seriam?

Sucesso!
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Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: As Curas de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



FEDERAÇÃO	ESPÍRITA	BRASILEIRA	–	DEPARTAMENTO	DE	INFÂNCIA	E	JUVENTUDE24

Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: O Cristi anismo e o Espiriti smo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Na	aula	de	hoje	aprendemos	sobre	as	principais	mensagens	trazidas	à	Humani-
dade	com	o	Cristi	anismo	(2ª	Revelação)	e	com	o	Espiriti	smo	(3ª	Revelação).
	 Agora,	pinte	de	azul	as	frases	e/ou	trechos	relacionados	ao	Cristi	anismo	e	de	verde	
as	frases	e/ou	trechos	relacionados	ao	Espiriti	smo.

Ensinou,	com	o	
exemplo,	a	

importância	da	
caridade.

Apresentou	as	bem-
aventuranças.

“Eu	não	vim	
destruir	a	Lei,	

porém	cumpri-la.”

Esclarece	acerca	da	
desencarnação

“Não	venho	
destruir	a	lei	cristã,	

mas	dar-lhe	
execução.”

Traz	explicação	dos	
espíritos	sobre	a	
relação	do	mundo
	espiritual	com	o	
mundo	corpóreo.

É	uma	ciência.

Revelou	a	idéia	de	
Deus	como	Pai	

amoroso,	após	um	
período	em	
que	o	povo	O	
concebia	como	

severo.

2ª	Revelação	-	Jesus

O	Cristi	anismo

3ª	Revelação	-	Espíritos

Doutrina	Espírita

Apresenta	à	Humani-
dade	a	prece	do	Pai	

Nosso

Depois, comparti lhe com sua 
família e com seu evangelizador!
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: A Importância da Ação Evangelizadora
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: O Cristi anismo e o Espiriti smo
Data:      /      / 

Querido(a)	evangelizando(a),

	 Você	já	frequenta	as	aulas	da	Evangelização	Espírita	há	algum	tempo.

	 Coloque	nos	espaços	abaixo	algumas	das	suas	ati	tudes	que	são	coerentes	com	a	
Doutrina	Espírita	e	com	a	mensagem	de	Jesus:

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tal comparti lhar essas respostas com a sua família?

“Reconhece-se	o	verdadeiro	
espírita	pela	sua	transformação	
moral	e	pelos	esforços	que	
emprega	para	domar	suas	

inclinações	más.”	
(ESE,	XVII,	4)
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: Ação Evangelizadora - O Livro Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Deus	nos	deu	a	capacidade	de	aprender	e,	desde	pequenos,	podemos	culti	var	o	
hábito	da	leitura	que	educa	e	engrandece	o	espírito.

	 O	livro	espírita	abre	caminhos,	liberta,	consola,	ensina	e	ajuda	a	refl	eti	r	sobre	os	
acontecimentos	das	nossas	vidas.

1)	Você	já	leu	algum	livro	espírita?	Qual?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2)	O	que	ele	ensinou	a	você?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3)	Do	que	você	mais	gostou?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4)	Conte	nas	linhas	abaixo	um	pouco	dessa	história.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Lembre-se: há bons livros para serem lidos! 

Embarque na aventura do conhecimento!
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: Ação Evangelizadora - Amor ao Estudo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Estamos	na	Terra	para	aprender	e	Deus	nos	oferece	inúmeras	oportunidades	du-
rante	a	reencarnação.	Professores	dedicados,	pais	atenciosos,	colegas	e	amigos	nos	aju-
dam	e	esti	mulam	o	nosso	aprendizado.	Para	aprender,	é	necessário	estudar!

De todos os temas de aulas e livros da Doutrina Espírita, quais você tem mais vontade 
de estudar?

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fale	sobre	este	tema	com	seu	evangelizador	e	peça	dicas	de	onde	pesquisar	para	poder	
estudá-lo.

Escreva, abaixo, algumas dicas de estudo:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bom estudo!
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	 Na	aula	de	evangelização	conversamos	sobre	a	importância	de	falarmos	sempre	a	
verdade	para	que	todos	tenham	confi	ança	em	nós.	
	 Pesquise	uma	história	ou	relate	uma	experiência	que	você	viveu	na	qual	a	verdade	
foi	dita	e	que	resultou	em	algo	bom	para	todos,	apesar	da	possibilidade	de	sofrer	conse-
quências	difí	ceis.
	 Desenhe	a	 situação	nos	quadrinhos	 e	 a	 escreva	em	breves	palavras	nas	 linhas	
abaixo.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Divida esta experiência com seus colegas de evangelização.

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Amor à Verdade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Aprendemos	na	aula	de	evangelização	que	nossa	família	é	MUITO ESPECIAL,	pois	
nos	oferece	os	cuidados	básicos,	a	orientação	para	o	bem,	a	proteção	e	a	oportunidade	
de	exercitar	a	paciência,	o	perdão,	o	respeito	e	o	amor.

 Pensando em sua família, responda às questões abaixo:

1 – Escreva cinco qualidades da sua família, que a tornam tão especial:

1.	________________________________

2.	________________________________

3.	________________________________

4.	________________________________

5.	________________________________

2 – Agora, escreva cinco ati tudes que você pode ter para ajudar na convivência fraterna 
em sua família:

1.	________________________________

2.	________________________________

3.	________________________________

4.	________________________________

5.	________________________________

Lembre-se sempre de agradecer a Deus a
 oportunidade de ter uma família!

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família nos Dias de Hoje
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família - O Lar Cristão
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Os	exemplos	de	Jesus	devem	sempre	ser	seguidos	em	todos	os	lugares,	inclusive	
nos	nossos	lares.
	 Monte	 abaixo	 uma	 casa	 uti	lizando	 as	 virtudes	 que	 constroem	o	 lar	 cristão.	 As	
peças	devem	ser	recortadas	da	folha	anexa.

Vamos	colorir	bem	bonito!



Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família - O Lar Cristão

 ANEXO





Leia	a	frase	abaixo:

“O Lar onde todos se ajudam é tranquilo e _________________________.”
(Rocha,	Cecília	&	Equipe.	Currículo	para	as	escolas	de	evangelização	espírita	infantojuvenil,	2009)

	 Resolva	 a	 cruzadinha	 abaixo	 e	 descubra	 qual	 é	 a	 palavra	 que	 falta	 para	 com-
preendermos	o	signifi	cado	da	frase:

1	–	Escola	em	que	nascemos,	que	nos	ensina	o	amor.

2	–	Nosso	Irmão	e	Mestre.

3	–	Possivelmente	você	está	usando	para	escrever	nesse	papel.	Pode	ser	apagado.

4	–	É	o	amor	em	benefí	cio	de	todos.

5	–	Signifi	ca	“cuidado”.
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4	–	É	o	amor	em	benefí	cio	de	todos.

5	–	Signifi	ca	“cuidado”.

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: Amor à Família - Colaboração no Lar
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

1.	Família;	2.	Jesus;	3.	Lápis;	4.	Caridade;	5.	Zelo.	Palavra	Chave	-	Feliz



	 Esta	semana,	estudamos	sobre	as	formas	de	colaborar	com	a	nossa	família.	Na	
aula	de	hoje	aprendemos	que	o	mundo	é	uma	grande	família	da	qual	 fazemos	parte,	
e	que	todos	nós,	seres	humanos,	devemos	nos	tratar	como	irmãos,	exercitando	nosso	
amor	ao	próximo,	tal	como	nos	ensinou	Jesus.

Agora,	responda:

Quem	é	o	seu	próximo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Como	você	pode	demonstrar	seu	amor	ao	próximo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Agora, que tal colorir a fi gura acima para deixá-la ainda mais bonita?
Divirta-se!

__________________________________________________________________________________________________________

Agora, que tal colorir a fi gura acima para deixá-la ainda mais bonita?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amor ao Próximo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	
	

Amai a Deus sobre todas 
as coisas e ao próximo 

como a ti mesmo!



	 Respeito	é	uma	bela	palavrinha	que	pode	ser	usada	em	diferentes	lugares	e	mo-
mentos,	todos	os	dias.	

 Escreva abaixo 3 boas ati tudes que você pode ter com o seu semelhante:

Em	casa Na	Escola No	parque

Lembre-se de que é sempre muito bom respeitar e ser respeitado!

1º
	C
ic
lo
	d
e	
In
fâ
nc
ia

FEDERAÇÃO	ESPÍRITA	BRASILEIRA	–	DEPARTAMENTO	DE	INFÂNCIA	E	JUVENTUDE 35

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito ao Semelhante
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Propriedade Alheia
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Aprendemos	que	devemos	respeitar,	ter	cuidado	e	não	causar	dano	ao	que	não	
nos	pertence.

Leia	as	situações	abaixo	e	pinte	de	verde	o	quadrado	que	apresente	boas	ati	tudes.

	 Brincar	com	o	brinquedo	do	colega	sem	pedir	permissão.
	
	 Devolver	o	brinquedo	que	o	colega	esqueceu	em	sua	casa.

	
	 Arrancar	plantas	e	fl	ores	dos	jardins	para	jogar	no	chão.
	
	 Atrasar	para	devolver	os	livros	alugados	na	biblioteca.
	
	 Ter	cuidado	com	os	livros	que	pegarmos	emprestados.
	
	 Riscar	a	carteira	da	escola	e	as	paredes.

	
	 Jogar	lixo	no	chão.

	
	 Pedir	permissão	para	brincar	com	o	brinquedo	do	colega.

	
	 Agradecer	quando	um	colega	emprestar	um	brinquedo.

Comparti lhe sua experiência com seus colegas!
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Obediência
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Na	aula	de	hoje	aprendemos	sobre	a	 importância	de	obedecermos	aos	nossos	
pais	e	pessoas	que	cuidam	de	nós.

	 Cumprindo	regras	e	combinados	fi	camos	em	segurança	e	mantemos	organizado	o	
lugar	onde	vivemos.

	 Escreva nas linhas abaixo algumas regras e combinados de boa convivência que 
você tem em sua casa junto aos seus pais e familiares.

Regras e combinados de boa convivência em casa:

-	Exemplo:	após	o	almoço	cada	pessoa	leva	o	prato	para	a	pia.

1	-	____________________________________________________________

2	-	____________________________________________________________

3	-	____________________________________________________________

4	-	____________________________________________________________

5	-	____________________________________________________________

Se precisar de ajuda, converse com seus pais!
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	 Genti	leza	 é	 a	 característi	ca	 das	 pessoas	 que	 já	 aprenderam	 a	 conviver	 com	 o			
próximo	de	maneira	simpáti	ca,	harmônica	e	respeitosa.

	 Em	todos	os	lugares	por	onde	vamos,	podemos	se	genti	s	com	as	pessoas	que	en-
contramos	e,	principalmente,	com	aquelas	que	vemos	todos	os	dias.

Preencha o diálogo abaixo com expressões de genti leza que você costuma usar: 

Filho:	-	________	________,	mamãe.

Mãe:	-	________	________,	fi	lho.

Filho:	-	________	________,	me	dê	o	pão.

Mãe:	-	Aqui	está.

Filho:	-	____________.	Ops!	Deixei	cair	a	manteiga.	_______________,	foi	um	acidente.

Mãe:	-	Não	tem	problema,	fi	lho.	Você	pode	me	ajudar	a	limpar.

Filho:	-	Claro.	_________	___________,	vou	pegar	o	pano.

Mãe:	-	Pronto!	Rapidinho	limpamos	tudo.

Palavras a serem usadas:

Com licença
Por favor

Obrigado(a)
Desculpe-me

Bom dia (2 vezes)

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Genti leza
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Caridade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Fazer	o	bem	ao	nosso	semelhante,	sem	esperar	nada	em	troca,	esse	ensinamento	
de	Jesus	se	chama	CARIDADE.	Converse	com	seus	pais	sobre	o	texto	abaixo	e	escreva,	em	
poucas	linhas,	como	você	pode	prati	car	a	caridade.

O	BOM	SAMARITANO

	 “Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o 
despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semimorto. – Aconteceu em 
seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. – Um 
levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. – 
Mas, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o 
visto, foi tocado de compaixão. – Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e 
as pensou; depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. – No 
dia seguinte ti rou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste 
homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. 
 Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos 
ladrões? – O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. – Então, 
vai, diz Jesus, e faze o mesmo.

(O	Evangelho	Segundo	o	Espiriti	smo,	Cap.	XV.	LUCAS,	10:25	a	37.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Glossário:	
Sacerdote:	doutor	da	lei	religiosa.
Levita:	sacerdote	israelita.
Samaritano:	homem	de	Samaria,	na	Palesti	na.
Denário:	moeda	de	prata.
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Solidariedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

A	SOLIDARIEDADE	é	uma	das	principais	virtudes	que	podemos	desenvolver.

Veja as diferentes situações abaixo e responda:

O QUE VOCÊ FAZ?

Tente prati car no seu dia a dia a solidariedade! 

Com certeza todos fi carão felizes!

	

Você	 está	 sentado	
em	 um	 ônibus	
lotado,	 quando	
entra	 uma	 senhora	
idosa.	 O	 que	 você	
faz?		

_____________
_____________
_____________
_____________	

Você	 está	 brincando	
quando	 um	 amigo	
pede	 para	 brincar	
com	 você.	 O	 que	
você	faz?		

_____________
_____________
_____________
_____________	

Seu	colega	da	escola	
está	com	dificuldade	
em	 uma	 lição	 de	
casa	e	pede	ajuda.	O	
que	você	faz?		

_____________
_____________
_____________
_____________	
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Como	é	bom	ter	amigos!	Vamos	responder	algumas	perguntas?

1) Que ati vidades você gosta de fazer quando está com seus amigos?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Escreva abaixo o nome de alguns dos seus amigos.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3) Você gosta de fazer novos amigos?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4) Quando você conhece pessoas novas, como você faz para torná-las seus amigos?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amor à Natureza - Respeito aos Animais
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

1)	Dizem	que	ele	 é	 o	melhor	 amigo	do	homem.	 Sempre	buscando	nosso	 amor	 e	
carinho.	

2)	É	ela	quem	põe	ovinhos	com	muita	alegria.	

3)	É	um	passarinho	que	adora	beber	o	néctar	das	fl	ores.	Consegue	fi	car	paradinho	

no	ar.	

4)	Ele	é	um	animal	muito	parecido	com	o	ser	humano.	Anda	igual	a	gente,	mas	con-

segue	subir	em	árvore	como	ninguém.	

5)	Animal	que	nos	ajuda	a	andar	longas	distâncias.	

6)	O	leiti	nho	do	café	da	manhã,	é	ela	que,	com	alegria,	nos	dá	(está	no	diminuti	vo!)

7)	Ele	canta	sem	parar.	Vive	nas	árvores,	já	foi	tema	de	muitas	canções	e	ensina	seus	
fi	lhotes	a	voar.

Lembre-se de respeitar e cuidar dos animais do nosso Planeta!

Respostas:	cachorro,	galinha,	beijafl	or,	macaco,	cavalo,	vaquinha,	sabiá

	 Vamos	descobrir	os	animais	e	preencher	a	palavra	cruzada?	Divirta-se!

1	-	

2	-	

3	-	

4	-	

5	-	

6	-	

7	-	



	 Na	aula	dessa	semana	aprendemos	sobre	a	importância	das	plantas	em	nossa	vida.
	 Recorte	de	revistas	fotos	ou	desenhos	que	mostram	a	vegetação	de	nossa	cidade	e	
cole	no	espaço	abaixo.

Agora, refl ita como é importante cuidar das plantas da nossa 
cidade para que ela conti nue sempre bonita.
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Módulo III  Unidade IV: Relações do  Homem com a Natureza
AULA: Amor à Natureza - Respeito às Plantas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III    Unidade IV: Relações do  Homem com a Natureza
AULA: A Cidade em que Vivemos
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 A	cidade	em	que	vivemos	merece	nosso	cuidado,	pois	é	o	lugar	onde	cresce-
mos	e	aprendemos	a	viver	em	sociedade.
	
	 No espaço abaixo, desenhe o local da cidade que você mais gosta e escreva o 
que você faz para mantê-lo bonito.



	 As	plantas,	os	animais	e	toda	a	natureza	são	criações	de	Deus	que	precisam	
da	ajuda	do	homem	para	bem	cumprir	a	sua	função.	Devemos	cuidar	com	carinho	da	
Criação	Divina,	fazendo	bom	uso	dos	recursos	que	estão	a	nosso	serviço,	pois	assim	
demonstramos	a	nossa	grati	dão	ao	nosso	Pai.

	 Complete	o	texto	abaixo	com	o	que	você	vivenciou	na	aula	dessa	semana.

GLORIFICANDO O SANTO NOME

	 O	professor	contou,	em	aula,	que	no	princípio	da	vida	na	Terra,	quando	os	min-
erais,	as	plantas	e	os	animais	souberam	que	era	necessário	santi	fi	car	o	nome	de	Deus,	
houve	da	parte	de	quase	todos	um	grande	movimento	de	atenção.
	 Certas	pedras	começaram	a	produzir	diamantes	e	outras	revelaram	ouro	e	ge-
mas	preciosas.
	 As	árvores	mais	nobres	começaram	a	dar	___________________.
	 O	algodoeiro	inventou	alvos	fi	os	para	a	__________________	do	homem.
	 A	roseira	cobriu-se	de	__________________.
	 A	 grama,	 como	não	 conseguia	 crescer,	 _____________________	pelo	 chão,	
enfeitando	a	Terra.
	 A	vaca	passou	a	fornecer	____________________.
	 A	________________,	para	a	alegria	de	todos,	começou	a	oferecer	ovos.
	 O	carneiro	iniciou	a	criação	de	____________________.
	 A	____________	passou	a	fazer	mel.
	 E	até	o	bicho-da-seda,	que	parece	tão	feio,	para	santi	fi	car	o	nome	de	Deus	fa-
bricou	_____________________	lindos,	com	os	quais	possuímos	um	dos	mais	valiosos	
tecidos	que	o	mundo			conhece.
	 Nesse	ponto	da	lição,	como	o	instrutor	fi	zera	uma	pausa,	Pedrinho	perguntou:
	 —	Professor,	e	que	fazem	os	homens	para	isso?
	 O	orientador	da	escola	pensou	um	pouco	respondeu:
	 Nem	todos	os	homens	aprendem	rapidamente	as	lições	da	vida,	mas	aqueles	
que	 procuram	 a	 verdade	 sabem	 que	 a	 nossa	 Inteligência	 deve	 glorifi	car	 a	 Eterna	
Sabedoria,	culti	vando	o	bem	e	fugindo	ao	mal.	As	pessoas	que	se	consagram	às	tarefas	
da	fraternidade,	compreendendo	os	semelhantes	e	auxiliando	a	todos,	são	as	almas	
acordadas	para	a	luz	e	que	louvam	realmente	o	nome	de	nosso	Pai	Celeste.
	 E,	concluindo,	afi	rmou:
	 O	Senhor	deseja	a	felicidade	de	todos	e,	por	isso,	todos	aqueles	que	colaboram	
pelo	bem-estar	dos	outros	são	os	que	santi	fi	cam	na	Terra	a	sua	Divina	Bondade.

EXTRAÍDO	DO	LIVRO	PAI	NOSSO,	PSICOGRAFADO	POR	CHICO	XAVIER	E	ESCRITO	PELO	ESPÍRITO	MEIMEI.
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Módulo III  Unidade IV: Relações do  Homem com a Natureza
AULA: A Natureza como Obra de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Respostas: frutos, vestimenta,  fl ores, alastrou-se, leite, galinha, lã, abelha e fi os
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AULA: Natal com Jesus - O Nascimento de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / 

O	Natal	é	uma	época	na	qual	comemoramos	o	nascimento	de	Jesus.
Desenhe	abaixo	a	cena	do	nascimento	do	nosso	irmão	e	mestre	Jesus.

Você se lembra quem eram as pessoas que estavam com o menino Jesus? 
E quais animais estavam presentes?

Divirta-se!
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AULA: Natal com Jesus - Os Ensinamentos de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

	

DEUS 

COISAS 

PRÓXIMO 

SI 

Amar a ____________ 

sobre todas as 

_____________ e ao 

_____________ como a 

__________ mesmo. 

	

	
	

Vamos recordar o maior 
ensinamento de Jesus?

Preencha	a	frase	abaixo	com	as	palavras	em	destaque:

Converse com sua família sobre o que você entende desse importante ensinamento!

Após, refl ita:             
                

                      Você tem se esforçado para cumprir esse ensinamento?

Resposta:	Deus,	coisas,	próximo,	si.
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AULA: Natal com Jesus - Conversando com Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

	 Este	ano	ti	vemos	a	oportunidade	de	aprender	e	vivenciar	os	ensinamentos	de	Je-
sus.	Entre	eles,	aprendemos	a	importância	da	prece	em	nossas	vidas.	
	 Pense	em	quantas	coisas	boas	Deus	deu	a	você	ao	longo	desse	ano.	Que	tal	agra-
decer?
	 Escreva,	no	balão	abaixo,	algo	que	você	gostaria	de	agradecer	a	Deus.	Pinte-o,	de-
pois,	com	suas	cores	favoritas!



MEUS AMIGOS DA EVANGELIZAÇÃO

NOME ANIVERSÁRIO TELEFONE E-MAIL




