
Federação Espírita Brasileira

2º Ciclo II 
de Infância  

Departamento de Infância e Juventude
Campo Experimental de Brasília

CADERNO DA 
EVANGELIZAÇÃO

Este caderno pertence a: 

_____________________________________



F�������� E������� B���������

D����������� �� I������� � J��������

CADERNO DA 
EVANGELIZAÇÃO

2º C���� II �� I�������  
M����� I - O E����������

M����� II - O C�����������
M����� III - C������ E������� - V������� E���������

M����� IV - O M�������� E�������



FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

CATALOGAÇÃO

EVAGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL - DIJ
CAMPO EXPERIMENTAL DE BRASÍLIA

Caderno da Evangelização, 2º Ciclo II de Infância. Primeira 
edição. Brasília [DF], Federação Espírita Brasileira, 2013.



2º
 C

ic
lo

 d
e 

In
fâ

nc
ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE3

IDENTIFICAÇÃO

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 – Provas da Existência de Deus 
4ª Aula – Amor e Sabedoria de Deus
5ª Aula – Amor a Deus
6ª Aula – Valor e Ação da Prece
7ª Aula – Condições Necessárias à Eficácia da Prece
8ª Aula – Pai Nosso – Oração do Senhor
9ª Aula – Reencarnação – Lei de Causa e Efeito
10ª Aula – Comunicabilidade dos Espíritos
11ª Aula – Lei de Evolução
12ª Aula – Pluralidade dos Mundos Habitados
13ª Aula – Allan Kardec – O Codificador
14ª Aula – Culminância

Módulo II – O Cristianismo
1ª Aula – A Missão de Moisés – O Monoteísmo
2ª Aula – O Decálogo
3ª Aula – O Decálogo – Não Roubarás
4ª Aula – A Vida Jesus
5ª Aula – Fatos Extraordinários da Vida de Jesus
6ª Aula – Os Ensinos de Jesus – Amor ao Próximo
7ª Aula – Os Ensinos de Jesus – A Caridade
8ª Aula – Influência da Presença de Jesus na Terra
9ª Aula – O Consolador Prometido
10ª Aula – A Importância da Ação Evangelizadora

Módulo III - Conduta Espírita e Vivência Evangélica
1ª Aula – Amor à Verdade
2ª Aula – Significado dos Laços Familiares
3ª Aula – Liberdade e Limite na Família
4ª Aula – Colaboração e Disciplina
5ª Aula – Amor ao Próximo
6ª Aula – Caridade
7ª Aula – Perdão
8ª Aula – Honestidade
9ª Aula – Bondade e Gentileza
10ª Aula – Trabalho e Responsabilidade
11ª Aula – Respeito à Vida – Vícios
12ª Aula – Preservação da Natureza
13ª Aula – Respeito à Criação de Deus

Módulo IV: Movimento Espírita
1ª Aula – Conceito de Espiritismo e de Movimento Espírita
2ª Aula – O Centro Espírita e a Escola de Evangelização
3ª Aula – Vultos Espíritas: Dr. Adolpho Bezerra de Menezes
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APRESENTAÇÃO

Olá!

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

 Esse CADERNO DA EVANGELIZAÇÃO acompanhará 
você durante todo o ano.

 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



2º
 C

ic
lo

 d
e 

In
fâ

nc
ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE6

AULA INAUGURAL
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 
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 O nosso corpo é um instrumento dado por Deus para abrigar nosso espírito du-
rante a encarnação.
 Nosso corpo fí sico precisa de muitos cuidados ao longo da vida, como a boa ali-
mentação, o sono, a higiene e outras muitas ações. 
 Você sabia que nossos senti mentos e pensamentos também infl uenciam a saúde 
do nosso corpo?
 Escreva nas setas abaixo alguns cuidados que devemos ter para mantermos a 
nossa saúde fí sica e emocional:

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Dádiva Divina 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 As palavras que se seguem estão desordenadas. 
 Vamos ordenar as palavras para dar senti do a essas frases?

1) “da inteligentes criação são os Espíritos os (...) seres”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) “transitória vida A e Espírito do corpo é; eterna a do é passageira.”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Será que você acertou?

Compare as suas respostas com as que estão em O Livro dos Espíritos, perguntas 76 (frase 
1) e 153 (frase 2).

Depois, comparti lhe com sua família o que você entende dessas frases! 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Espírito - Existência e Sobrevivência
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Como vimos, a água é muito importante para os seres vivos.
 Imagine que você trabalha em uma grande agência de publicidade e precisa pre-
parar uma campanha de conscienti zação para o uso correto da água.
 Pense qual seria o seu slogan, ou seja, crie uma frase que chame a atenção do 
público para a importância de usar bem a água do nosso planeta. 

Na nossa próxima aula faremos uma apresentação de todos os slogans. 

Seja criati vo! Sucesso!

     

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Provas da Existência de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Imagine que um grande amigo seu, que não acredita em Deus, pede a você que o 
ajude a entender algumas situações da vida e a perceber algumas provas da existência de 
Deus. 
 Escreva nos balões algumas coisas que você diria a ele e que o auxiliariam a pen-
sar. Peça ajuda à sua família, se achar necessário.

Depois, que tal comparti lhar com seus amigos da evangelização?Depois, que tal comparti lhar com seus amigos da evangelização?

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Amor e Sabedoria de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 O Amor a Deus pode ser demonstrado por meio do cuidado e do respeito a toda 
Sua Criação.
 Quando uti lizamos nossos senti mentos e pensamentos a serviço do bem e do 
auxílio, estamos contribuindo para a melhoria do próximo, do mundo e de nós mesmos.
 
 Faça uma pesquisa em revistas, na internet ou em livros sobre pessoas que uti -
lizaram o seu conhecimento e a sua vontade para auxiliarem no desenvolvimento do 
nosso mundo e para promoverem o bem na Terra. 

 Pode ser um famoso personagem da História ou uma pessoa anônima dos dias 
atuais. 
 Em seguida, faça uma pequena síntese no espaço abaixo e comparti lhe com sua 
família e com seu evangelizador!

Lembre-se: todos os dias são oportunidades 
para se fazer o bem. Aproveite!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Amor a Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Por meio da prece conseguimos falar com Deus. 
 A prece nos acalma, conforta e fortalece, pois sabemos que sempre somos atendi-
dos nas nossas necessidades, mesmo que, às vezes, não exatamente da forma que pedi-
mos.
 Escreva, com suas palavras, algum momento de sua vida ou da vida de algum   
conhecido, em que a prece tenha ajudado.

Depois, liste abaixo alguns pedidos que você já fez a Deus e que foram atendidos: 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

Comparti lhe essa história com sua família e com sua turma da evangelização!

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 Necessárias à Efi cácia da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 A oração deve fazer parte de nosso dia-a-dia. Deus está conosco em todos os 
lugares e em todos os momentos de nossa vida. Por este moti vo, devemos manter pensa-
mentos de paz, amor e esperança, estando constantemente em prece.

 Vamos agora descobrir ati tudes importantes no momento que esti vermos fa-
zendo uma prece. Para isso, responda as questões abaixo e preencha os espaços                  
correspondentes.

1- Acreditar fi rmemente que nossas preces serão atendidas, signifi ca ter...
2- Orar dizendo sempre a verdade, signifi ca orar com...
3- Na prece, os nossos senti mentos são mais importantes que as palavras. Devemos orar 

com o...
4- Podemos orar em qualquer lugar e em qualquer hora, desde que tenhamos algo muito 

importante para com Deus e com todos. O que será? É importante que tenhamos isto 
em todos os nossos relacionamentos e começa com a letra R.

5- Em prece, devemos manter o nosso coração repleto de qual senti mento?
6 - Por quem podemos orar?
7 - Em nossas preces, além de louvar e pedir a Deus, devemos principalmente...
8 - Ter confi ança em Deus é o mesmo que ter...

1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5 ___ ___ ___ ___ 

6 ___ ___ ___ ___ ___ 

7 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

8 ___ ___

Respostas:
1 – confi ança; 2 –sinceridade; 3 – coração; 4 – respeito; 5 -  amor; 6 – todos; 

7 – agradecer; 8 – fé
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Pai Nosso - Oração do Senhor
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 O Pai Nosso é uma linda prece ensinada por Jesus.
 Algumas palavras no Pai Nosso escrito abaixo estão erradas. Faça um traço nessas 
palavras e reescreva corretamente essa bela e importante oração nas linhas abaixo.

               Pai Nosso

Pai Meu que estás no Céu

Complicado seja o Vosso nome

Venha a nós, o Meu Reino

Seja feita a Vossa vontade, assim na Lua como no Céu

O pão nosso de cada noite dá-nos hoje

Esquece nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos os nossos devedores

Não nos deixe levantar em tentações

Livra-nos de algum o mal.

Que Assim Seja! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Gabarito: Meu/Nosso, Complicado/Santi fi cado, Meu/Vosso, Lua/Terra, noite/dia, 
esquece/perdoa, levantar/cair, algum/todo.

               Pai Nosso
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Reencarnação - Lei de Causa e Efeito
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 A reencarnação representa a vinda do Espírito ao mundo corporal para aprender 
novas lições e conti nuar a sua evolução.

 Antes do seu reencarne, uma equipe espiritual preparou cuidadosamente a sua 
vinda para que você obti vesse o necessário para aprender, crescer e evoluir.

 O Espírito Meimei, no livro “Carti lha do Bem”, escreveu importante mensagem:

Escreva, em breves palavras, o que você entende da mensagem acima:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Você já leu o livro citado?

Que tal conhecê-lo?

Tenha uma óti ma leitura!

Quem sabe melhora a vida:
Aprender é iluminar.

O mundo é bendita escola:
Vamos todos estudar.

Meimei



 Há muitos anos, em uma determinada casa, ouviam-se pancadas insistentes nas 
paredes, levando seus moradores a acreditarem que a casa era mal assombrada. Porém, 
as fi lhas de um casal que lá habitou procuraram interpretar tais pancadas e criaram um 
código que associava as bati das às letras do alfabeto. Assim, frases com signifi cado coer-
ente e conteúdo relevante foram surgindo, e as descobertas de comunicação entre o 
mundo fí sico e o espiritual ti veram seus primeiros registros.

 Decodifi que a frase que se segue e descubra seu signifi cado:

(Resposta: “A comunicação entre o mundo terreno e o mundo espiritual é 
prova que vivemos muita vidas durante nossa trajetória evoluti va.”)
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Comunicabilidade dos Espíritos
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Lei de Evolução
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 O Espírito nunca regride, mas pode estacionar sua evolução caso não busque se         
melhorar e realizar a reforma ínti ma.

 Para que possamos, de fato, evoluir, precisamos culti var boas qualidades e com-
bater nossas característi cas negati vas.

1) Escreva, a seguir, três qualidades que você possui:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2) Escreva, a seguir, alguma difi culdade ou característi ca que você precisa melhorar:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Pense: o que você pode fazer para superar essa difi culdade?

3) Complete os quadros com característi cas suas:

De quando era bem pequeno Atuais Que você quer ter no futuro

Verifi que o seu próprio processo de 
evolução e busque melhorar-se a cada dia!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Comunicabilidade dos Espíritos
Data:      /      / 
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 Jesus nos ensinou que “há muitas moradas na casa de meu Pai”.
 Assim como os Espíritos, os mundos também são classifi cados conforme seus pro-
cessos de evolução.
 1. Busque no livro “O Evangelho Segundo o Espiriti smo”, capítulo III, qual a classifi -
cação do Planeta Terra e por qual moti vo nosso planeta é assim classifi cado.

 Depois, procure sinteti zar no espaço abaixo!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 2. Sabemos que a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Que tal desenhar o 
Sistema Solar no espaço abaixo?

Bom Estudo!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Pluralidade dos Mundos Habitados
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Pluralidade dos Mundos Habitados
Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Allan Kardec - O Codifi cador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Allan Kardec foi o codifi cador da Doutrina Espírita. 

Faça uma pesquisa e escreva abaixo quais foram as
datas de publicação das 5 obras da Codifi cação.

Sucesso!

____/____/_______         ____/____/_______  ____/____/_______

____/____/_______               ____/____/_______ 
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Módulo I - Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Conhecimentos são presentes! Nas aulas de evangelização que ti vemos até o 
momento, já ganhamos muitos presentes de conhecimentos. Vamos relembrar tudo 
que aprendemos até agora? Escreva nas caixinhas abaixo algo que você aprendeu em 
cada uma das aulas e comparti lhe com seus colegas e evangelizadores. Se quiser, dê uma          
olhadinha nas ati vidades anteriores do seu Caderno de Evangelização.

Aula - O Corpo - Dádiva Divina 

Aula - O Espírito - Existência e Sobrevivência

Aula - Provas da Existência de Deus

Aula - Amor e Sabedoria de Deus

Aula - Amor a Deus

Aula - Valor e ação da Prece

Aula - Condições Necessárias à Efi cácia da Prece

Aula - Pai Nosso - Oração do Senhor

Aula - Reencarnação - Lei de Causa e Efeito

Aula - Comunicabilidade dos Espíritos

Aula - Lei de Evolução

Aula - Pluralidade dos Mundos Habitados

Aula - Allan Kardec - O Codifi cador



 Moisés reforçou a idéia de Deus único. 

 O decálogo, que representa a Lei de Deus, 
recebido por ele no Monte Sinai, infl uenciou e             
infl uencia a humanidade até os dias de hoje.

Vamos relembrar os dez mandamentos?

I.     __________________________________________

II.    _____________________________________________

III.   _______________________________________________

IV.   __________________________________________________

V.    ____________________________________________________

VI.   ______________________________________________________

VII.  _______________________________________________________

VIII. _______________________________________________________

IX.   ________________________________________________________

X.    _______________________________________________________

Bom Estudo!
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Módulo II      Unidade I: Antecedentes do Cristi anismo
AULA: A Missão de Moisés - O Monoteísmo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Escolha, dentre os dez mandamentos revelados por Moisés, o que mais  chamou 
sua atenção. Após fazer sua escolha, transcreva o mandamento e responda:

Mandamento:

1) Você considera esse mandamento importante? Por quê?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2) Esse mandamento, que foi revelado há tantos anos, ainda pode ser usado nos dias de 
hoje?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3) Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o nosso mundo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Módulo II      Unidade I: Antecedentes do Cristi anismo
AULA: O Decálogo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade I: Antecedentes do Cristi anismo
AULA: O Decálogo - Não Roubarás
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Diante das situações hipotéti cas que se seguem, diga se está CERTA ou ERRADA 
cada uma das condutas e explique sua resposta.

1 - Você vai até o supermercado com sua mãe e, de repente, fi ca com fome e resolve abrir 
um pacote de bolachas. Como o supermercado está muito cheio, você acaba comendo 
tudo e chega à conclusão que não precisa pagar. A conduta está certa ou errada?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 - Seu pai trabalha em um orgão público. Por ser público, ou seja, do governo, ao invés de 
comprar uma resma de papel para sua lista de materiais escolares, ele resolve pegar uma 
em seu trabalho, pois precisa economizar e percebe que lá tem papel de sobra. A conduta 
está certa ou errada?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3 - Você saiu muito atrasado para ir à escola e acabou se esquecendo de pegar algo para 
lanchar. No intervalo, você fi cou com muita fome e o lanche custava R$2,50. Você só           
ti nha R$1,50 e pediu dinheiro emprestado para seu melhor amigo para inteirar o valor do 
lanche. No dia seguinte você devolveu ao amigo o dinheiro emprestado, mesmo tendo 
sido somente R$1,00. A conduta está certa ou errada?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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 Jesus nos deixou importantes ensinamentos, muitos por meio de parábolas.
 As parábolas representam histórias contadas por Jesus para exemplifi car ensina-
mentos valiosos que deveriam ser aprendidos pela Humanidade.

Você já ouviu falar na Parábola do Bom Samaritano?

Faça uma pequena pesquisa e relate, no espaço abaixo, 
o que você entendeu dessa importante mensagem de Jesus:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Se você pudesse resumir o ensinamento dessa parábola em uma palavra, qual seria?

Escreva abaixo a palavra escolhida:

Comparti lhe as suas refl exões com a sua família e com sua turma de evangelização!

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: Fatos Extraordinários da Vida de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Vamos relembrar alguns dos fatos importantes que marcaram a vida de Jesus na 
Terra. Durante o tempo em que Jesus fi cou encarnado, ele curou cegos, paralíti cos, leprosos 
e doentes em geral.
 Ainda nos dias de hoje, nos deparamos com pessoas que sofrem destas enfermi-
dades.
 
 Procure em jornais, revistas, internet, livros etc, as respostas para as perguntas 
que se seguem e comparti lhe suas respostas com seus amigos da evangelização.

1) O que é LEPRA?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2) Pessoas cegas podem estudar? Como?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3) Como podemos ajudar pessoas paralíti cas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4) Você tem algum amigo que sofre de alguma enfermidade? Como você o ajuda? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Módulo II      Unidade II: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus - Amor ao Próximo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Jesus nos deixou muitos ensinamentos e nos mostrou, por meio de exemplos, que 
devemos  culti var muitas virtudes.
 No caça-palavras abaixo você descobrirá 8 (oito) dessas virtudes.

 Circule as que encontrar e divirta-se!

Escrevas as palavras encontradas abaixo:

___________________   ___________________

___________________   ___________________

___________________   ___________________

___________________   ___________________

Respostas: Paciência, Amor, Respeito, Humildade, Dedicação, Auxílio, Bondade e Fé



Módulo II      Unidade II: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus - Amor ao Próximo
Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade II: Jesus e sua Doutrina
AULA:  Os Ensinos de Jesus - A Caridade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

“Fora da caridade não há salvação”.

 Com base em tudo que já estudamos, qual será o verdadeiro signifi cado deste          
valioso ensinamento?

 Procure em jornais, livros, revistas ou internet, uma gravura que demonstre um 
ato de caridade. Cole no espaço abaixo e comparti lhe com seus colegas na aula de evan-
gelização.
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Módulo II      Unidade II: Jesus e sua Doutrina
AULA: Infl uência da Presença de Jesus na Terra
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 “Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da Bondade de Deus, 
por toda parte.
 Seu imenso carinho para conosco está no Sol que nos aquece, dando sustento e 
alegria a todos os seres e a todas as coisas; nas nuvens que fazem a chuva para o contenta-
mento da Natureza; nas águas dos rios e das fontes, que deslizam para o benefí cio das 
cidades, dos campos e dos rebanhos; no pão que nos alimenta; na doçura do vento que re-
fresca; na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos, em forma de braços 
ricos de bênçãos; na fl or que espalha perfume na atmosfera; na ternura e na segurança de 
nosso lar; na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos 
ajudam a vencer as difi culdades do mundo e da vida, e na providência silenciosa, que nos 
garante a conservação da saúde e da paz espiritual.
Muitos homens de ciência pretendem defi nir Deus para nós, mas, quando reparamos na 
proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na 
Terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome 
que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua 
divina oração: - “Nosso Pai”.

Trecho reti rado do livro: Pai Nosso, de Meimei, psicografi a de Francisco Cândido Xavier.

Com base nas ideias do trecho acima, elabore uma bela frase a respeito de qual é o            
signifi cado, para você, deste ensinamento deixado pelo Cristo: Deus, Nosso Pai. Ou então, 
se preferir, faça um bonito desenho.
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA:  O Consolador Prometi do
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Jesus, quando esteve na Terra, prometeu-nos a vinda do Consolador.
 A Doutrina Espírita, de fato, nos consola, nos fortalece e nos auxilia em nosso dia-a-
dia.

 Agora, vamos imaginar que...

 Seu(sua) melhor amigo(a) está triste por causa do desencarne de sua avó. Com 
base na Doutrina Espírita, o que você poderia falar a ele(a) para consolá-lo(a)?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Lembre-se sempre de agradecer a Deus pela 
oportunidade de conhecer os ensinamentos espíritas!
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA:  A Importância da Ação Evangelizadora
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 
 “A Evangelização, sob a óti ca do Espiriti smo, possibilitará ao homem o trabalho de 
transformação ínti ma que o harmonizará consigo mesmo, com tudo que o cerca e com 
Deus.”

(Aposti la 2º ciclo de Infância – Módulo II, Unidade III, Plano de Aula nº 10 - FEB.)

 Você já possui qualidades que ajudarão o mundo a se tornar melhor.

 Escreva, no planeta abaixo, algumas dessas qualidades.

 Depois, escreva nas linhas abaixo algumas virtudes que você gostaria de desen-
volver. Que tal começar a exercitar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Depois, escreva nas linhas abaixo algumas virtudes que você gostaria de desen-



“Quem sabe melhora a vida:
Aprender é iluminar.

O mundo é bendita escola:
Vamos todos estudar”

 
Meimei



 

 

 Amar a verdade é buscá-la em todas as ocasiões, mesmo quando ela nos parece 
adversa.
 Pesquise uma história onde a verdade, mesmo que difí cil, foi contada e teve um 
fi nal feliz. Transcreva-a nas linhas abaixo, da sua maneira.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Agora, refl ita: 

Você tem buscado ser verdadeiro no que diz e faz? 
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Módulo III      Unidade I: Autoaperfeiçoamento
AULA: Amor à Verdade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Nascemos na nossa família por uma razão muito especial. Temos muito a apren-
der e ensinar junto aos nossos pais, irmãos e familiares. Para isso, é sempre bom respei-
tarmos, amarmos e auxiliarmos a nossa família.

 Você já reparou no tamanho da sua família?
 Para cada grau de parentesco abaixo, escreva o nome e um senti mento que essa 
pessoa lhe traz.

Além desses familiares, em sua casa mora mais alguma pessoa? 

Fique a vontade para escrever mais pessoas na sua “árvore da família”!

Lembre-se de agradecer a Deus por sua família!
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Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: Signifi cado dos Laços Familiares
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Avó Avô Avó Avô

Mãe Pai

Irmão(ã) Irmão(ã)VOCÊ



 O respeito por aqueles que convivem conosco é fundamental para a harmonia das 
relações. Quando cada pessoa cede em favor da outra, superando o egoísmo, toda família 
sai ganhando.
 Relacione, abaixo, algumas regras de convivência da sua família.

Exemplo: desligo a TV quando meu irmão está estudando.                                                      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Agora, responda: esses hábitos ajudam a família a ter uma convivência mais harmônica? 
Por quê?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Concentre-se e sucesso!
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Módulo III      Unidade II: Relações familiares
AULA: Liberdade e Limite na Família
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

•
•
•
•
•



 As perguntas que se seguem têm uma única palavra como resposta.
 Cada traço corresponde a uma letra da resposta. 
 

–“Fora da __ __ __ __ __ ___ __ __ não há salvação” (Jesus)
 
– Para que possamos manter nosso lar em harmonia, como devemos deixar nossos obje-
tos pessoais? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (Sinônimo de arrumados, ajeitados.)

– Deus sempre nos concede a oportunidade de fazer nossas escolhas.
Como é chamada essa capacidade de escolha? __ __ __ __ __ - arbítrio.

– “__ __ __ __ a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. Esse é o 
maior ensinamento de Jesus.

– Complete a frase: “não fazer o __ __ __  já é um mal”. 

– Senti mento que devemos combater para culti var boas relações com nossos semelhan-
tes. Contrário de “humildade”: __ __ __ __ __ __ __

– Desenvolvemos nossa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  quando assumi-
mos, com compromisso, tarefas no lar.

– Pessoa com quem podemos aprender, brincar, estudar e nos diverti r muito. Podemos 
ter na escola, na rua, nas aulas de evangelização e em vários outros lugares. Muitos, nós 
temos por toda a vida.
Resposta: __ __ __ __ __

– Ensinamentos do Cristo são ensinamentos __ ___ __ __ ___ ___ __ __

– Sinônimo de “auxiliar”. Resposta: __ __ __ __ __ __

– Quando recebemos algo de alguém, o que devemos dizer? 
    Resposta.: __ __ __ __ __ __ __ __

Unindo a letra inicial de todas as palavras descobertas formamos a palavra:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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    Resposta.: __ __ __ __ __ __ __ __

Unindo a letra inicial de todas as palavras descobertas formamos a palavra:

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: Colaboração e Disciplina
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Respostas Intermediárias: CARIDADE, ORGANIZADOS, LIVRE, AMAR, BEM, ORGULHO, 
RESPONSABILIDADE, AMIGO, CRISTÃOS, AJUDAR, OBRIGADO, COLABORAÇÃO
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amor ao Próximo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Vamos colocar em práti ca este importante ensinamento que Jesus nos trouxe!

 Escolha alguém da sua família ou entre seus amigos para ser seu(sua) protegido(a) 
durante a semana. Faça o possível para que seu(sua) protegido(a) viva uma óti ma se-
mana, por meio de ações que o(a) deixem feliz. Você poderá ajudá-lo(a) no que for ne-
cessário, conversar com ele(a), respeitar  suas ideias, dentre muitas outras ações.
Ao término da semana, responda as seguintes perguntas:

1 – Você notou melhora no relacionamento entre você e seu(sua) protegido(a)?

(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Mais ou menos

2 – Por que isso aconteceu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Refl ita:

Dedicar aos amigos seus melhores senti mentos é uma
 importante forma de exercitar o amor ao próximo!

 Protegido da Semana 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Caridade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Existem várias maneiras de prati car a CARIDADE!

Vamos refl eti r?

1. O que as pessoas precisam ter, necessariamente, para prati car a caridade? Assinale as 
opções verdadeiras:
a) (   ) dinheiro  e) (   ) boa-vontade
b) (   ) tempo  f) (   ) boa condição social
c) (   ) amor  g) (   ) interesse no bem-estar do próximo
d) (   ) respeito  h) (   ) muita inteligência

2. Aprendemos que nem toda a caridade é material. Cite 5 exemplos de ações de cari-
dade que não exigem recursos materiais:

a) ________________________________________

b) ________________________________________

c) ________________________________________

d) ________________________________________

e) ________________________________________

3. Que ações você pode prati car, no seu dia a dia, que ajudariam as pessoas à sua volta?

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comparti lhe suas respostas com seu evangelizador!

Resposta da questão 1: c, d, e, g



 Perdoar sempre e em qualquer situação!
 Foi o que nos ensinou Jesus, por meio de seu exemplo.

 Você já fi cou alguma vez triste e decepcionado com um(a) amigo(a) que você 
gosta muito?

 Desenhe no quadro abaixo algo que ilustre o que aconteceu:

 Agora, desenhe abaixo como a situação seria resolvida se você perdoasse o(a) 
seu(sua) amigo(a):
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Perdão
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Honesti dade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

A Honesti dade é uma importante virtude que devemos desenvolver.

O QUE VOCÊ FARIA NAS SITUAÇÕES ABAIXO?

Situação 1:
 Você encontrou, no páti o da escola, um estojo com muitas canetas e lápis colori-
dos, borrachas dos seus personagens favoritos e clipes de diferentes tamanhos. O que 
você faz?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Situação 2:
 Você foi à padaria e sua compra totalizou R$15,00. Você pagou com uma nota de 
R$20,00, mas você recebeu, por engano, o troco de R$10,00. O que você faz?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comparti lhe suas respostas com sua família e com seu evangelizador!
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Bondade e Genti leza
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Agora que você já sabe a importância de ser bondoso e genti l com o próximo, 
vamos colocar em práti ca!

 Registre na agenda abaixo uma ação bondosa e genti l prati cada em cada dia dessa 
semana!

AGENDA DA BONDADE E GENTILEZA

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 

4ª FEIRA 5ª FEIRA 

6ª FEIRA SÁBADO 

DOMINGO 



 Ao longo de seu dia, certamente você possui algumas tarefas que precisa realizar. 
Sejam tarefas de escola, tarefas no lar, colaboração em casa, todas essas ati vidades exi-
gem responsabilidade e compromisso.

 Use o desenho desse relógio e marque suas tarefas e responsabilidades nos 
horários correspondentes.

MANHÃ

TARDE
2º

 C
ic

lo
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 41

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Trabalho e Responsabilidade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Nosso corpo é verdadeira ferramenta, concedida por Deus, para evoluirmos. Cui-
dar da saúde do corpo é uma grande responsabilidade, e uma das formas de respeitar a 
vida é evitar bebidas alcoólicas, fumo e outros vícios.

 Crie, então, um bonito cartaz que mostre às pessoas como é bom valorizarmos 
a vida e a saúde do corpo.

Depois, mostre à sua família, aos seus amigos e aos seus evangelizadores!Depois, mostre à sua família, aos seus amigos e aos seus evangelizadores!
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Vida - Vícios
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Imagine que você irá se candidatar a Prefeito da nossa cidade nas próximas eleições. 
Dentre suas propostas de Campanha, a preservação da natureza é uma das mais impor-
tantes.

 Considerando que você é uma pessoa de bem e que deseja cuidar do presente 
e do futuro da nossa cidade, escreva na árvore abaixo as propostas que você teria para 
auxiliar na preservação da natureza:

Sucesso!
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Módulo III      Unidade IV: Relações do Homem com a Natureza
AULA: Preservação da Natureza
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III  Unidade IV: Relações do Homem com a Natureza
AULA: Respeito à Criação de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Deus criou o planeta Terra com plantas, animais, minerais e água para termos o essencial 
para nossa encarnação. 
Sabemos, porém, que é necessário cuidar e respeitar a criação de Deus!
Cite exemplos de ações que você pode fazer, no seu dia a dia, para cuidar:

* Da ÁGUA do planeta:

* Das PLANTAS:

* Dos ANIMAIS:

* Do seu CORPO:
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 Nessa semana conversamos sobre a diferença entre ESPIRITISMO e MOVIMEN-
TO ESPÍRITA.

 Converse com sua família sobre o assunto e sinteti ze, nas linhas abaixo, as prin-
cipais idéias:

O QUE É ESPIRITISMO?

O QUE É MOVIMENTO ESPÍRITA?

Caso haja alguma dúvida, fi que à vontade para conversar com seu evangelizador!

Módulo IV  Unidade I: Espiriti smo e Movimento Espírita
AULA: Conceito de Espiriti smo e Movimento Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo IV  Unidade II: Organização do Movimento Espírita
AULA: O Centro Espírita e a Escola de Evangelização
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 A Evangelização Espírita Infantojuvenil, realizada pelos diversos Centros Espíritas, 
objeti va possibilitar o estudo e a vivência da Doutrina Espírita.

VAMOS REFLETIR

 Você, que frequenta uma Escola de Evangelização, percebe a importância desse 
estudo na sua vida?

 Você acredita que o conhecimento espírita pode ajudá-lo(a) a construir um mun-
do melhor? Como?

 Transforme suas refl exões em um pequeno texto, e comparti lhe com seus colegas 
e evangelizadores.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

•

•
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Módulo IV  Unidade II : Organização do Movimento Espírita
AULA: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Respostas: 1. pobres; 2. espíritos; 3. Fortaleza; 4. desencarnou; 5. Reformador; 
6. Presidente; 7. caridade.
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AULA: Natal com Jesus - O Nascimento de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

 Sabemos que o Natal representa o nasci-
mento de Jesus.
 Faça uma pesquisa com 3 pessoas (seus ami-
gos e familiares), pedindo que respondam às se-
guintes perguntas:

Entrevistado
1) Por que a comemoração do 

Natal é importante 
para você?

2) Na sua opinião, quais os 
senti mentos que 
prevalecem no 

coração das pessoas 
nessa época do ano?

Pessoa 1:

________________

Pessoa 2:

________________

Pessoa 3:

________________

Após, comparti lhe suas respostas com seus colegas de evangelização e refl ita:

                              Quando devemos culti var o amor 
                                          em nossos corações?
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AULA: Natal com Jesus - Os Ensinamentos de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

 
 

Com base nos ensinamentos de Jesus conversados nas aulas de evangelização, responda:

1. Qual ensinamento de Jesus você considera mais importante?

2. Você já consegue prati car esse ensinamento? Em quais situações?

3. Qual ensinamento você sente que precisa se esforçar mais para prati car?

Que tal começar a exercitá-los a parti r de agora?

Se ti ver alguma difi culdade, converse com sua 
família ou com seu evangelizador a respeito!
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AULA: Natal com Jesus - Conversando com Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

 É sempre importante pensarmos em 
Jesus e nos lembrarmos de seus ensinamentos. 
Sabemos que podemos conversar com Ele por 
meio da PRECE.

 
 

Pensando em todo o ano que passou,  você gostaria de agradecer a Jesus por:

Pensando no próximo ano,
 você gostaria de pedir a Jesus:

FELIZ NATAL!



MEUS AMIGOS DA EVANGELIZAÇÃO

NOME ANIVERSÁRIO TELEFONE E-MAIL




