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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	–	Elementos	Gerais	do	Universo
2ª	Aula	–	Formação	dos	Mundos
3ª	Aula	–	Provas	da	Existência	de	Deus
4ª	Aula	–	Deus	-	Amor	e	Sabedoria
5ª	Aula	–	Justiça	Divina
6ª	Aula	–	Amor	a	Deus
7ª	Aula	–	Prece	–	Conceito	e	Ação
8ª	Aula	–	Prece	de	Intercessão.
9ª	Aula	–	Pai	Nosso	–	A	Oração	Dominical
10ª	Aula	–	Os	Fenômemos	de	Hydesville	e	as	Mesas	Girantes
11ª	Aula	–	Allan	Kardec	–	O	Codificador
12ª	Aula	–	Intercâmbio	Mediúnico
13ª	Aula	–	Reencarnação
14ª	Aula	–	Livre-arbítrio	e	Lei	de	Causa	e	Efeito
15ª	Aula	–	Evolução	Espiritual
16ª	Aula	–	Pluralidade	dos	Mundos	Habitados
17ª	Aula	–	O	Céu	e	o	Inferno	na	Visão	Espírita
18ª	Aula	–	Culminância

Módulo II – O Cristianismo
1ª	Aula	–	O	Decálogo
2ª	Aula	–	João	Batista,	O	Precursor
3ª	Aula	–	Os	Ensinamentos	de	Jesus	–	Jesus,	nosso	Mestre
4ª	Aula	–	Os	Milagres	de	Jesus
5ª	Aula	–	O	Consolador
6ª	Aula	–	Missão	do	Espiritismo
7ª	Aula	–	A	Importância	da	Ação	Evangelizadora
8ª	Aula	–	Culminância

Módulo	III	–	Conduta	Espírita	e	Vivência	Evangélica
1ª	Aula	–	Autoconhecimento	e	Autoaceitação
2ª	Aula	–	Os	Bons	Espíritas
3ª	Aula	–	A	Família	–	Significados	dos	Laços	Familiares
4ª	Aula	–	A	Família	–	Liberdade	e	Limites
5ª	Aula	–	O	Homem	na	Sociedade
6ª	Aula	–	Amizades	e	Afeições
7ª	Aula	–	O	Jovem	e	a	Sexualidade
8ª	Aula	–	Liberdade	e	Limites	na	Sociedade
9ª	Aula	–	Comportamento	na	Sociedade	–	Uso	de	Drogas
10ª	Aula	–	Lei	de	Conservação
11ª	Aula	–	Culminância

Módulo IV – Movimento Espírita
1ª	Aula	–	Conceito	de	Espiritismo	e	de	Movimento	Espírita
2ª	Aula	–	O	Centro	Espírita	
3ª	Aula	–	Vultos	Espíritas:	Francisco	Candido	Xavier
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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
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AULA INAUGURAL
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Seja bem-vindo(a) à Evangelização Espírita! 

Refl ita sobre as questões abaixo e responda:

•	O	que	é	evangelização	espírita	para	você?

•	Qual	a	contribuição	que	a	evangelização	espírita	trará	para	você?

•	De	que	maneira	os	evangelizadores	podem	ajudá-lo?	Que	tal	listar	abaixo		as		ideias
				sobre	como	você	gostaria	que	fossem	as	aulas	de	evangelização	neste	ano?	

Sinta-se à vontade para comentar suas propostas com o evangelizador.Sinta-se à vontade para comentar suas propostas com o evangelizador.
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 Nessa	aula	conversamos	sobre	os	três	elementos	básicos	do	Universo,	além	de	
outros	pontos	relevantes	sobre	a	nossa	existência.	
	 Agora	é	a	sua	vez	de	se	aprofundar	nesse	assunto.	Entreviste	uma	ou	duas	pes-
soas,	pedindo	para	defi	nir:

•	Que	é	Deus?

•	O	que	é	Espírito?

•	O	que	é	matéria?

	 Anote	os	conceitos	apresentados	nos	espaços	acima.	Em	seguida,	compare	com	
o	que	foi	dado	na	aula	e	também	consulte	“O	Livro	dos	Espíritos”,	questões	1,	22	e	23	
(Capítulos	I	e	II).

Comente	com	o	evangelizador	as	dúvidas	ou	curiosidades	que	a
	leitura	e	a	entrevista	lhe	proporcionaram.

	

Comente	com	o	evangelizador	as	dúvidas	ou	curiosidades	que	a
	leitura	e	a	entrevista	lhe	proporcionaram.

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Elementos Gerais do Universo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Conversamos	sobre	as	teorias	relacionadas	à	formação	dos	mundos	e	a	Sabedoria	
Divina	na	criação	de	todo	o	Universo.

Pense bem:

•Qual	a	função	do	Sol	para	a	existência	humana?

•Para	que	serve	a	água	do	planeta?

•Quais	nutrientes	existem	no	solo	do	planeta	que	permitem	o	nascimento	de	frutas	e	
verduras?

•Qual	a	importância	do	ar?

Viu só? Tudo o que os seres vivos necessitam para 
sobreviver no planeta Terra está disponível na natureza, 
restando ao homem cuidar para manter a sua harmonia. 

Para uma resposta criati va: 

•Se	você	pudesse	criar	algo	na	natureza,	o	que	você	criaria?

•Por	quê?
	

 

Você já parou para pensar que nada foi criado 
por acaso, que tudo tem uma razão para existir e 

que todos os elementos da natureza devem 
estar em plena harmonia com as demais obras 

da Criação? 

Viu só? Tudo o que os seres vivos necessitam para 
sobreviver no planeta Terra está disponível na natureza, 
restando ao homem cuidar para manter a sua harmonia. 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Formação dos Mundos
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Nessa	semana	conversamos	sobre	as	diferentes	criações	de	Deus,	o	cuidado	e	o	
respeito	que	devemos	dedicar	a	cada	obra	da	Criação.

	 Se algum amigo seu lhe pedisse uma prova da existência de Deus, o que você 
diria?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

	
Qual criação de Deus você acha mais:

•	INCRÍVEL:	______________________________________________________________

•	ÚTIL:	__________________________________________________________________

•	BONITA:	_______________________________________________________________

•	NECESSÁRIA:	____________________________________________________________

•	CRIATIVA:	______________________________________________________________

Depois, refl ita: como podemos cuidar da 
Criação Divina?

Depois, refl ita: como podemos cuidar da 
Criação Divina?

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Provas da Existência de Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Aprendemos	que	o	que	diferencia	o	homem	do	animal,	do	vegetal	e	do	mineral	é	
a	inteligência.	
	 Deus	é	nosso	Pai	e,	por	nos	amar	infi	nitamente,	sabe	o	que	é	melhor	para	cada	
um	de	nós.	
	 Por	isso,	Ele	nos	deu	tudo	o	que	precisamos	para	que	sejamos	pessoas	melhores	
e	para	que	possamos	contribuir	para	a	melhoria	do	nosso	mundo,	uti	lizando	nossa	 in-
teligência	e	nossos	senti	mentos.	

Vamos ver?

•	Escreva	aqui	tudo	o	que	você	acha que precisa ter para	evoluir	nesse	mundo	em	relação	à:

Saúde:	__________________________________________________________________

Família:	_________________________________________________________________

Educação:	_______________________________________________________________

Outros	aspectos:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•	Escreva	abaixo	tudo	o	que	você	realmente tem	nesta	vida,	em	relação	à:

Saúde:	__________________________________________________________________

Família:	__________________________________________________________________

Educação:	_______________________________________________________________

Outros	aspectos:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Agora, compare as respostas. A que conclusão você chegou?

Lembre-se sempre da infi nita
BONDADE, JUSTIÇA e SABEDORIA de Deus para com

todos os Seus fi lhos!

Lembre-se sempre da infi nita
BONDADE, JUSTIÇA e SABEDORIA de Deus para com

todos os Seus fi lhos!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Deus - Amor e Sabedoria
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Justi ça Divina
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Aprendemos que Deus é soberanamente JUSTO e BOM.

	 Escreva	ou	recorte	e	cole	uma	notí	cia	de	jornal	ou	revista,	avaliando	como	a	justi	ça	
divina	está	presente	nesse	fato.

Notí	cia:	
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Comentários:	
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Traga sua notí cia para breve análise e debate em sala de aula!
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Amor a Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Aprendemos	sobre	a	importância	do	Amor	a	Deus.

	 Agora,	descubra	a	frase	abaixo,	substi	tuindo	os	símbolos	pelas	letras	e,	em	segui-
da,	 busque	 demonstrar	 seu	 amor	 a	Deus	 realizando,	 nesta	 semana,	 pelo	menos	 uma	
ati	vidade	de	caridade	moral	e	uma	ati	vidade	de	caridade	material	para	com	o	próximo.

Transcreva a frase abaixo, dita por Jesus:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Resposta:	“Amarás	o	Senhor	teu	Deus	de	todo	o	teu	coração,	de	toda	a	tua	
alma	e	de	todo	o	teu	espírito:	este	o	maior	e	primeiro	mandamento.”
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Prece - Conceito e Ação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Buscamos	conceituar	e	exemplifi	car	a	prece	em	nossa	aula.

	 Que	tal	levar	o	aprendizado	de	hoje	para	o	seu	dia-a-dia?

	 O	livro	“O	Evangelho	segundo	o	Espiriti	smo”	tem,	em	seu	últi	mo	capítulo,	uma	
coletânea	de	preces	espíritas.	Escolha	uma	que	se	identi	fi	que	com	o	momento	que	você	
está	vivendo	e	experimente	fazê-la	com	seus	melhores	senti	mentos.	Lembre-se	de	que	a	
verdadeira	prece	é	a	que	é	feita	com	o	coração!

	 Depois,	escreva	abaixo	uma	prece	que	você	gostaria	de	fazer	a	Deus.	Você	pode	
agradecer	por	algo	bom,	pedir	algo	que	necessita	ou	ainda	demonstrar	alegria	por	tê-lo	
como	Pai:
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Prece de Intercessão
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Tendo	como	base	o	assunto	que	foi	desenvolvido	em	aula,	responda	às	perguntas	
abaixo	e	comparti	lhe	as	respostas	com	seu	evangelizador!

1) Assinale a alternati va correta:

A	prece	de	intercessão	é:

a) aquela que se faz em favor de si mesmo.
b) a que se faz apenas em favor de outra pessoa encarnada.
c) a que se faz unicamente em favor de outra pessoa desencarnada.
d) aquela que se faz por escrito.
e) a que se faz em favor de outra pessoa, independentemente do plano de vida em que 
se encontra.

2) Marque V para os itens verdadeiros e F para os itens falsos:

1 Devemos orar sempre pelos sofredores e afl itos, independentemente de 
onde se encontrem e do que façam.

2 O atendimento aos pedidos feitos depende das necessidades e do mérito 
da pessoa por quem se ora.

3 O atendimento aos pedidos feitos depende exclusivamente do mérito do 
intercessor, ou seja, da pessoa que faz a prece.

4 Na prece de intercessão, os únicos benefi ciados são aqueles a quem as 
preces são dirigidas.

5 Espíritos bons se aproximam das pessoas que desejam fazer o bem.

Agora, que tal fazer uma prece, intercedendo 
pela felicidade de alguém? 

Agora, que tal fazer uma prece, intercedendo 
pela felicidade de alguém? 

Respostas: 1) E  2) V, V, F, F e V



Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Prece de Intercessão
Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Pai Nosso - A Oração Dominical
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

O	Pai	Nosso	é	a	prece	ensinada	por	Jesus	a	toda	a	Humanidade.

O que as frases abaixo signifi cam para você?

1)	Seja	feita	a	tua	vontade,	assim	na	Terra	como	no	Céu:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2)	O	pão	nosso	de	cada	dia	dá-nos	hoje:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3)	Perdoe	as	nossas	dívidas	assim	como	perdoamos	os	nossos	devedores:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    Qual é a parte que você mais gosta da prece do Pai Nosso? Explique:
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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 Ao	estudarmos	 alguns	 fenômenos	que	antecederam	a	 codifi	cação	da	Doutrina	
Espírita,	encontramos	as	Mesas	Girantes.

	 Quando,	 no	 ano	 de	 1854,	 o	 Sr.	 Forti	er	 encontrou	Allan	 Kardec,	 disse-lhe,	 com																																							
entusiasmo:

Imediatamente,	Kardec	respondeu:

Com	base	nas	explicações	dadas	em	aula	ou	em	livros	que	você	já	leu,	responda:
•	As	mesas	falavam	e	pensavam?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

•	O	que	movia	as	mesas?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

•	O	que	Kardec	(professor	que	se	chamava	Hyppolyte	Léon	Denizard	Rivail)	
			fez	quando	conheceu	o	fato?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Comparti	lhe	com	seus	pais	e	irmãos	essa	importante	história!

 

- É extraordinário. As mesas não só se 
movem, nem andam apenas, porém 

também falam.” 

 

- Só acreditarei se vir ou me provarem que a mesa tem 
cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode 

tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-se que considere 
isso uma história fabulosa. 

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Os Fenômenos de Hydesville e as Mesas Girantes
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Hoje	você	aprendeu	sobre	a	origem	e	a	organização	da	Doutrina	Espírita.	O	seu					
codifi cador,	Hippolyte	 Léon	 Denizard	 Rivail,	 que	 já	 era	 conhecido	 como	 pedagogo	 e	
possuía	várias	obras	publicadas,	adotou	o	pseudônimo	de	Allan Kardec,	a	fi	m	de	que	
a	Doutrina	dos	Espíritos	fosse	aceita	pelo	seu	valor	e	não	pela	infl	uência	de	seu	nome	
famoso.	
	
	 Encontre	abaixo	as	palavras	destacadas	no	trecho	acima.

Sinta-se à vontade para pesquisar mais 
sobre o Codifi cador da Doutrina Espírita e bom trabalho!

Sinta-se à vontade para pesquisar mais 
sobre o Codifi cador da Doutrina Espírita e bom trabalho!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Allan Kardec: O Codifi cador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Hoje	 pudemos	 estudar	 sobre	 a	 mediunidade	 e	 aprender	 que	 todos	 somos											
médiuns.	

	 A	vibração	representa	uma	forma	de	expressar	os	nossos	senti	mentos	a	uma	pes-
soa	ou	situação.	

	 Você sente a necessidade de fazer uma vibração a alguém? A quem?

 Que tal dedicar uma prece, com seus melhores senti mentos, a essa pessoa?

 Certamente ela se benefi ciará das vibrações enviadas por você!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Intercâmbio Mediúnico
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Na	aula	de	hoje	buscamos	conceituar	a	reencarnação	à	luz	da	Doutrina	Espírita	e	
explicar	sua	fi	nalidade,	relacionando-a	à	Justi	ça	Divina.

 Que tal levar o aprendizado de hoje para o seu dia-a-dia?

 Você já assisti u algum fi lme que trate sobre o assunto? Qual? Relate aqui os 
aspectos do fi lme que estão de acordo com o que você aprendeu na aula de hoje:

Nome	do	Filme:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aspectos	do	Filme:	

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Caso	você	não	conheça	um	fi	lme	com	esse	tema,	que	tal	ser	roteirista	de	um	novo	fi	lme?	
Invente	uma	história	que	trate	da	reencarnação	e	da	Justi	ça	Divina,	escrevendo-a	abaixo:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comparti lhe com sua turma de Evangelização!

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Reencarnação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Vamos	agora	refl	eti	r	sobre	a	nossa	condição	pessoal	e	as	nossas	ações	na	família	e	
na	sociedade,	visando	estabelecer	a	relação	entre	livre-arbítrio	e	Lei	de	Causa	e	Efeito.		

	 Para	isso,	registre	na	primeira	coluna	algumas	ati	tudes	realizadas	por	você	ao	longo	
da	semana	e,	na	segunda	coluna,	os	efeitos	correspondentes.

AÇÃO REAÇÃO

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Livre-arbítrio e Lei de Causa e Efeito
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Livre-arbítrio e Lei de Causa e Efeito
Data:      /      / 

Aprendemos	que	o	espírito	evolui	e	segue	uma	escala,	tal	como	nos	ensinaram	os	espíritos	
nos	itens	100	a	113	de	O Livro dos Espíritos.	

Após	conhecer	a	escala,	refl	ita:

1)	Em	qual	ordem	de	espíritos	você	se	encontra?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2)	Quais	senti	mentos	você	precisa	desenvolver	para	passar	para	a	classe	seguinte?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2)	Quais	senti	mentos	você	precisa	desenvolver	para	passar	para	a	classe	seguinte?

_______________________________________________________________________

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Evolução Espiritual
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



	 Jesus	afi	rmou	que	“há	muitas	moradas	na	Casa	de	meu	Pai”.
	 Em	outras	palavras,	podemos	afi	rmar	a	existência	de	muitos	mundos	habitados,	
em	diferentes	níveis	de	evolução.	Com	base	no	que	 foi	 conversado	em	sala	de	aula	e	
em	“O	Evangelho	segundo	o	Espiriti	smo”,	relacione	abaixo	os	diferentes	mundos	às	suas					
característi	cas	e	assinale	em	qual	dessas	categorias	encontra-se	a	Terra:
			
														A	 	 						B			 	 										C		 	 					D	 	 											E

  

Celestes ou 
Divinos 

 

São a 
morada dos 

Espíritos 
evoluídos, 

onde o bem 
reina 

inteiramente. 

 

Primitivos De 
Regeneração 

 

De Expiação 
e Provas 

 

Felizes 

 
São 

destinados à 
primeira 

encarnação da 
alma humana. 

As almas que 
ainda têm o 
que expiar, 
adquirem 

novas forças, 
repousando 
das fadigas 

da luta. 

 
São aqueles 
que, apesar 
de o bem 

existir, o mal 
ainda 

domina. 

 
Apesar de 

o mal 
existir, o 

bem 
prevalece. 

Após,	responda:

1)	Que	ati	tudes	podemos	adotar	para	transformar	o	nosso	planeta	em	um	lugar		melhor
					e	mais	evoluído?

2)	Faça	uma	pesquisa	em	jornais	e	revistas	e		verifi	que		o		que		a		ciência		diz		sobre		a							
existência	de	vida	em	outros	planetas.	

Comparti	lhe	o	que	você	encontrar	com	seus	colegas!

Respostas:	A4,	B1,	C5,	D3,	E2

																1	 	 								2																												3	 	 				4																														5
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Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: Pluralidade dos Mundos Habitados
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Sabemos	que	o	“céu”	e	o	“inferno”	representam	estados	da	alma,	ou	seja,	repre-
sentam	os	senti	mentos	e	os	pensamentos	que	guardamos	em	nossos	corações	e	mentes.	
Esses	senti	mentos	e	pensamentos	podem	ser	bons,	como	a	alegria,	o	perdão,	o	bem	–	que	
representam	o	“céu”;	ou	ruins,	como	a	mágoa,	a	raiva	e	o	sofrimento	–	que	representam	
o	“inferno”.	

Refl ita:

1)	Quais	os	principais	senti	mentos	e	pensamentos	que	você	culti	vou	ao	 longo	dessa	se-
mana?
				(Se	preferir,	escreva	alguns	abaixo)

Senti mentos bons Senti mentos ruins

2)	Qual(is)	senti	mento(s)	você	gostaria	de	mudar?	Por	quê?

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comparti lhe sua experiência com sua família e seus amigos.
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Módulo I      Unidade III: Bases do Espiriti smo
AULA: O Céu e o Inferno na Visão Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I  -  Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Chegamos	 ao	 fi	nal	 de	 um	Módulo	muito	 importante.	Nele	 conversamos	 sobre	
diferentes	assuntos.

	 Insira	ao	lado	de	cada	tema	UMA	PALAVRA	que	expresse	o	que	você	pensa	sobre	
cada	assunto:

 
 

Deus 

Intercâmbio 
Mediúnico 

 

Reencarnação 

Evolução 
Espiritual 

Pluralidade dos 
Mundos 

Habitados 
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Módulo II      Unidade I: Antecedentes Históricos
AULA: O Decálogo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 O	Decálogo	-	recebido	por	Moisés	no	Monte	Sinai	-	está	transcrito	logo	abaixo.	

1. Qual desses mandamentos você consegue cumprir no seu dia-a-dia?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Se você pudesse inserir algum mandamento, qual(is) você incluiria?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________

	

	 	

 	
I 	–	 Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não terás, diante de mim, outros 	

deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida.	 	
II 	–	 	Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, Vosso Deus.	 	
III 	–	 Lembrai	-	vos de santificar o dia de sábado.	 	
IV 	–	 	Honrai a v	osso pai e a vossa mãe.	 	
V 	–	 Não mateis.	 	
VI 	–	 Não cometais adultério.	 	
VII 	–	 	Não roubeis.	 	
VIII 	–	 	Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo.	 	
IX 	–	 Não desejeis a mulher do vosso próximo.	 	
X 	–	 	Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem	 a 	

sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das 	
coisas  que lhe pertençam.	 	
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	 Conforme	estudamos	em	aula,	 João	Bati	sta	nasceu	e	 viveu	 cumprindo	uma	
importante	missão.

 Em breves palavras, como você descreveria a missão de João Bati sta?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 Que tal fazer uma pequena pesquisa? Procure na internet ou em revistas 
uma foto ou ilustração de João Bati sta e insira-a no espaço abaixo:

Módulo II      Unidade I: Antecedentes Históricos
AULA: João Bati sta - O Precursor
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Jesus	é	o	Modelo	e	Guia	para	a	Humanidade.

	 Sabemos	da	importância	de	seu	exemplo	para	que	caminhemos	rumo	ao	bem	e	à	
paz.

	 Abaixo	estão	alguns	dos	ensinamentos	do	Cristo.

	 Pinte	 de	 verde	 os	 ensinamentos	 que	 você	 sempre	 vivencia;	 de	 amarelo	 as																		
característi	cas	que	você	vivencia	algumas	vezes;	e	de	vermelho	os	senti	mentos	e	posturas	
que	você	ainda	não	vivencia	e	que	precisam	ser	desenvolvidas.

Após, refl ita:

O que você pode fazer para melhor desenvolver tais senti mentos?
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Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: Os Ensinamentos de Jesus - Jesus, nosso Mestre
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: Os Milagres de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Jesus,	por	causa	de	seu	alto	grau	de	desenvolvimento	espiritual,	realizou	atos	
que	 foram	considerados	milagres	pelo	povo	daquela	época,	por	desconhecerem	as	
leis	que	regem	os	fenômenos	da	vida.

1)	Escolha	um	dos	milagres	de	Jesus,	estudados	na	aula	dessa	semana,	e	relate	à	sua	
família.

Após	o	relato	da	história,	responda:
Quais	são	as	explicações	naturais	para	esse	“milagre”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2)	Converse	com	sua	família	e	busque	encontrar	um	“fato	fantásti	co”	que,	em	tempos	
anti	gos,	teria	sido	considerado	“milagre”.	Em	seguida,	apresente	sua	interpretação	de	
acordo	com	as	Leis	Naturais:

Fato Explicação



Módulo II      Unidade II: Jesus e Sua Doutrina
AULA: Os Milagres de Jesus
Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: O Consolador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

1)	Leia	atentamente	e	complete	a	frase	abaixo:

______________trouxe	 a	 primeira	 revelação	 à	Humanidade,	 divulgando	 a	 ideia	 de	

Deus	único.	A	segunda	revelação	foi	trazida	por	______________,	cujos	ensinamentos	

fundamentam-se	no	amor	a	Deus	sobre	todas	as	coisas	e	ao	próximo	como	a	si	mesmo.	

O	______________________	é	considerado	o	consolador	prometi	do	por	apresentar	à	

Humanidade	um	conjunto	de	ensinamentos	dos	Espíritos	Superiores	que	explicam	de	

maneira	clara	o	que	foi	dito	por	Jesus.

2)	Na	sua	opinião,	qual	é	o	ensinamento	espírita	que	mais	consola	uma	pessoa	em	
sofrimento?

3)	O	Espiriti	smo	promove	a	 fé	_________________,	ou	seja,	a	 fé	 inabalável,	a	qual	
pode	encarar	frente	a	frente	a	razão	em	todas	as	épocas	da	humanidade.	

Comparti lhe suas respostas com sua turma e com seu evangelizador!

Respostas: 1) Moisés, Jesus, Espiritismo; 3) Raciocinada
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: Missão do Espiriti smo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 “O Espiriti smo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fi m 
de que a visão do homem alcance horizontes mais altos.” Emmanuel

	 Relate no espaço abaixo uma situação que demonstre a Doutrina Espírita 
como esclarecedora acerca da Vida e consoladora dos sofredores.
 Pode ser um fato que você leu, que você ouviu dizer ou que você vivenciou:
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Módulo II      Unidade III: Jesus e Kardec
AULA: A Importância da Ação Evangelizadora
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Na	aula	de	hoje,	buscamos	apresentar	a	importância	da	ação	evangelizadora.	
Vamos	refl	eti	r	sobre	algumas	questões?

1)	Como	as	aulas	de	evangelização	podem	ajudá-lo(a)	em	sua	reforma	ínti	ma?

2)	Sabemos	que	a	ação	evangelizadora	amplia-se	a	todos	os	comportamentos	e	ati	-
tudes	baseados	no	Evangelho	de	 Jesus,	que	servem	de	exemplo	às	outras	pessoas.	
Como	podemos	construir	um	mundo	mais	evangelizado?	Apresente	abaixo	algumas	
ideias:
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Módulo II  -  Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Na	aula	de	hoje	fi	zemos	uma	revisão	de	vários	assuntos	trabalhados	anteriormente.	

1)	Qual	assunto	já	estudado	mais	o(a)	interessou?

2)	Qual	assunto	você	gostaria	de	se	aprofundar	mais?

3)	Qual	assunto	estudado	foi	de	fácil	compreensão?

4)	Houve	algum	assunto	em	que	você	senti	u	difi	culdade	de	compreensão?	Qual?

5)	Que	outros	assuntos	você	gostaria	de	estudar	à	luz	da	Doutrina	Espírita?

Troque suas ideias com seu evangelizador!
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	 Nessa	semana	buscamos	apresentar	a	importância	do	autoconhecimento	e	da	
autoaceitação.	Que tal exercitarmos um pouco?
	 Preencha	a	carteira	de	identi	dade	abaixo	com	seus	dados	pessoais:

	 CIDADÃO DO UNIVERSO 

Algumas características: 

ASSINATURA DO TITULAR 

NOME 

NATURALIDADE 

DATA DE NASCIMENTO: 
_____/_____/_____ 

Principais objetivos de vida: 

AUTENTICADO 

	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO UNIVERSAL 

Pessoas importantes na minha vida: 

Um sentimento precioso que tenho: 

Um sentimento que posso melhorar: 

A família é para mim: 

O estudo é para mim: 

O mundo é para mim: 

Algo que sei fazer bem: 

O tempo é para mim: 
Algo que gostaria de aprender a 
fazer: 

Para	refl	eti	r:	
Questão	919	de	O Livro dos Espíritos: 
•	 Qual	o	meio	práti	co	mais	efi	caz	que	tem	o	homem	de	

se	melhorar	nesta	vida	e	de	resisti	r	à	atração	do	mal?
	 	 	 	“Um	sábio	da	anti	guidade	vo-lo	disse:	Conhece-te	a	ti		
mesmo.”

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Autoconhecimento e Autoaceitação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Nessa	 semana	 estudamos	 o	 seguinte	 trecho	 de	 O Evangelho Segundo o                             
Espiriti smo:	“Reconhece-se	o	verdadeiro	espírita	pela	sua	transformação	moral	e	pelos	
esforços	que	emprega	para	domar	suas	inclinações	más”	(Cap.	XVII,	item	4).

	 Que	tal	fazermos	uma	autoavaliação,	com	base	nas	característi	cas	do	Homem	de	
Bem	(Evangelho	Segundo	o	Espiriti	smo,	Cap.	XVII,	item	3)?

1. Leia atentamente cada item;
2. assinale os pontos que representam você em cada aspecto, variando de 1 (insati sfa-
    tório) a 5 (excelente);
3. una os pontos e verifi que como fi cou o desenho.

	 Lembre-se	de	que	o	número	a	ser	marcado	corresponde	à	sua	percepção	da	situa-
ção	real	(o	que	se	faz)	diante	do	que	você	considera	como	possibilidade	potencial	(o	que	
poderia	ser	feito).

Sempre podemos melhorar para nos transformar, gradati vamente, 
em bons espíritas e em verdadeiras pessoas de bem. Por isso, 

avalie  como fi cou a sua “roda” e quais aspectos podem 
ser melhorados! Sucesso!

	

Compreensão em 
relação às faltas 

alheias 

Confiança na Justiça, 
Bondade e Sabedoria de 

Deus 

Busca da própria 
 transformação moral 

Sentimento de 
ajuda ao 
próximo 

Paciência 

Valorização do 
próximo 

5    4     3     2    1           1     2     3    4     5        

Valorização dos 
bens espirituais 
acima dos bens 

temporais 
Aceitação das provas 

 e expiações 

Humildade 

Sentimento de 
caridade 

Sentimento de 
perdão 

Respeito ao 
semelhante 

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Os Bons Espíritas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Conversamos	nessa	semana	sobre	o	signifi	cado	dos	laços	familiares.	
	 Desenhe	sua	família	no	espaço	abaixo,	destacando	em	cada	pessoa	a	qualidade	
que	mais	se	sobressai.	Por	exemplo:	se	o	familiar	for	muito	amoroso,	desenhe-o	com	um	
coração	um	grande;	se	for	inteligente,	desenhe-o	com	a	cabeça	maior,	e	assim	por	diante.	

Após	desenhar,	refl	ita:	
•	 Deus,	Pai	Justo	e	Bom,	permiti	u	que	todos	vocês	formassem	uma	família	na	atual	en-

carnação.	Escreva	abaixo	a	principal	qualidade	que	você	observa	e	o	que	você	pode	
aprender	com	cada	um:

Quem? Principal qualidade O que você pode aprender 
com ele(a)?

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Os Bons Espíritas
Data:      /      / 

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família - Signifi cado dos Laços Familiares
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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1)	Reordene	as	letras	e	descubra	as	2	palavras		diretamente		ligadas		ao		assunto		da		aula
				dessa	semana:

DIRLASPIENDOASBE: __________________________________________

VILER-IRTBORAÍ: ______________________________________________

 Após, comente com sua família e com seus evangelizadores o que você entende 
pelas palavras descobertas!

2)	Para	refl	eti	r:

	 Um motorista tem a liberdade para escolher onde ir e qual caminho pegar, mas 
tem, igualmente, a responsabilidade de respeitar as leis do trânsito e de controlar a                       
velocidade do automóvel de acordo com o limite de velocidade da via. Em uma pista que 
marca limite de velocidade de 80km/h, por exemplo, o motorista é livre para dirigir respei-
tando este limite, os outros veículos e as condições da pista. Isto porque devem prevalecer,      
acima de tudo, o bom senso, a responsabilidade e o amor à vida (sua e do próximo). Em 
um dia de chuva, por exemplo, apesar de ser permiti da a velocidade de 80km/h, o mais 
prudente poderá ser dirigir a 60km/h ou até menos, dependendo da situação. Isso signifi ca 
que nem tudo o que é permiti do, é conveniente e adequado. Com o cuidado necessário, 
todos chegam saudáveis aos seus desti nos.

	 Essa	situação	de	trânsito	pode	ilustrar	o	que	conversamos	sobre	liberdades	e	limi-
tes	na	vida.	Vejamos:	
•	 É	sempre	importante	refl	eti	rmos	sobre	onde	queremos	chegar	e	que	objeti	vo	quere-

mos	alcançar	na	vida.	Isso	nos	ajudará	a	escolher	os	melhores	caminhos;
•	 encontramos	o	limite	das	nossas	ações	no	direito	de	liberdade	que	as	outras	pessoas	

também	possuem;
•	 nem	tudo	o	que	é	permiti	do	é	conveniente	ou	adequado	a	você;
•	 o	bom	senso,	a	responsabilidade	e	o	amor	à	vida	(sua	e	do	próximo)	devem	sempre	

prevalecer.

Pense nisso!

Resposta:	responsabilidade,	livre-arbítrio.
Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família - Liberdade e Limites
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família - Liberdade e Limites
Data:      /      / 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: O Homem na Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Vamos	refl	eti	r	sobre	a	ação	do	homem	na	sociedade?

1)  Descreva uma notí cia da semana considerada positi va e analise as consequências  
sociais benéfi cas das ações realizadas. 

2)   Escolha um personagem da História que você considera relevante por ter contribuí-
do, em qualquer aspecto (cientí fi co, social, religioso etc), com o desenvolvimento 
da sociedade. Faça um breve relato do seu personagem e comparti lhe com sua 
família e com seus colegas da evangelização!

Quem?
Onde nasceu?                                                          Quando nasceu?
O que fez?

Boa pesquisa!
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Conversamos	na	aula	dessa	semana	sobre	a	importância	da	amizade	e	das	afeições.

Que tal fazermos uma pequena “fi cha da amizade”?

Para você, o que é ser amigo?

O que você gosta de fazer com seus 
amigos?

Quem são seus amigos mais próximos?

Para você, qual é o principal sentimento 
que deve existir em uma amizade?

Complete a frase:
“os verdadeiros amigos...”

Qual a característica que você mais       
admira em um amigo? 

Complete a frase:
“os verdadeiros amigos não...”

Depois, que tal comparti lhar as respostas com seus amigos mais próximos?

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizades e Afeições
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Na	aula	dessa	semana	apresentamos	o	assunto	relacionado	ao	jovem	e	à	sexuali-
dade.	Que tal organizarmos as nossas ideias?

	 Elabore	 abaixo	 um	 pequeno	 texto	 sobre	 o	 assunto,	 uti	lizando	 as	 palavras	 em							
destaque:

                      Sinta-se à vontade para comentar a ati vidade com seu evangelizador.                      Sinta-se à vontade para comentar a ati vidade com seu evangelizador.                      Sinta-se à vontade para comentar a ati vidade com seu evangelizador.

	
Responsabilidade	

Afeto	

Descoberta	

Cuidados	

Amor	ao	Próximo	

Respeito	

Sentimento	

Consideração	

Amor	Próprio	

Compromisso	

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizades e Afeições
Data:      /      / 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: O Jovem e a Sexualidade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Na	aula	dessa	semana	conversamos	sobre	a	frase	de	Paulo	de	Tarso:	

	 Com	base	nessa	asserti	va,	analise	a	situação	abaixo:

André foi convidado a parti cipar de uma festa. Seus pais autorizaram, pois conheciam 
seus amigos e o local no qual a festa seria realizada. André, porém, está preocupado, 

pois sabe que, além de seus amigos, vários outros jovens vão parti cipar da festa, e que 
haverá cigarro, bebidas alcoólicas e drogas. Que conselho você daria a André?

(Marque	com	um	“x”	quantas	alternati	vas	considerar	válidas)

Não ir à festa.

Ir à festa e se manter afastado dos demais jovens.

Convencer os amigos a fazerem um outro programa.

Contar aos pais sobre como será a festa.

Ir à festa e participar normalmente.

Outros conselhos:

Que tal comparti lhar suas respostas com o seu evangelizador e com a sua família?Que tal comparti lhar suas respostas com o seu evangelizador e com a sua família?

	

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 
me convêm.” (I Coríntios, 10:23) 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Liberdade e Limites na Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 Nessa	 semana	 estudamos	 sobre	 o	 comportamento	 de	 algumas	 pessoas	 na															
sociedade,	especifi	camente	relacionado	ao	uso	de	drogas.

1)		O	que	você	faria	se	descobrisse	que	um(a)	grande	amigo(a)	começou	a	fazer	uso	de	
drogas?

2)		Quais	seriam	seus	principais	argumentos	ao	aconselhar	esse	amigo	para	não	fazer	uso	
de	drogas,	considerando	os	aspectos	listados	abaixo:

•	 aspecto	fí	sico	(biológico):

•	 aspecto	emocional	e	comportamental:

•	 aspecto	social:

•	 aspecto	espiritual:	

Converse com sua família e com seu 
evangelizador acerca de eventuais dúvidas sobre o assunto.

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Comportamento na Sociedade - Uso de Drogas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Vamos pesquisar?

1.		 	Pesquise	em	revistas,	 livros	ou	internet	notí	cias	sobre	como	anda	a	situação	da	con-
servação	do	meio	ambiente	no	Brasil.	Em	seguida,	descreva	abaixo	os	aspectos	que	
precisam	ser	melhorados:

2.			Quais	ati	tudes	devem	ser	tomadas	para	a	conservação	do	meio	ambiente	e	quem	pode	
contribuir?

3.			Por	fi	m,	refl	ita:	o	que	você	pode	fazer	e	tem	feito	pela	conservação	e	melhoria	do	meio	
em	que	vivemos?

Comparti lhe suas respostas com seu evangelizador!

Módulo III  Unidade IV: Relações do Homem com a Natureza
AULA:  Lei de Conservação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III - Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Na aula da semana discuti mos sobre a Conduta Espírita e a Vivência Evangélica. 
Nas situações abaixo, cite exemplos de ati tudes corretas que você pode ter:

Com você mesmo:

Com a família:

Na sociedade:

Na escola:

Com o meio ambiente:
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1.	 	 	 Com	base	 na	 aula	 da	 semana,	 assinale	 “D”	 para	 indicar	 as	 frases	 referentes	 à	
Doutrina	Espírita	e	“M”	para	indicar	as	referentes	ao	Movimento	Espírita:

Conti	da	em	“O	Livro	dos	Espíritos”.

Tem	por	princípio	as	relações	do	mundo	corporal	com	o	mundo	espiritual.

Conjunto	de	ati	vidades	que	tem	por	objeti	vo	estudar,	divulgar	e	prati	car	o	
Espiriti	smo.

Pode	ser	nacional	ou	internacional.

Codifi	cada	por	Allan	Kardec.

2.			Sabemos	que	toda	Insti	tuição	Espírita	representa	uma	escola	que	favorece	o	apren-
dizado	do	Evangelho	à	luz	da	Doutrina	Espírita,	um	hospital	que	alivia	o	sofrimento	
dos	irmãos	necessitados,	um	lar	de	encontro	com	amigos	e	familiares,	e	uma	ofi	-
cina	em	que	todos	são	convidados	a	cooperar.	Você	já	havia	pensado	nisso?

•	 Você	auxilia	ou	 já	auxiliou	em	alguma	ati	vidade	da	 Insti	tuição	Espírita	que	você	
frequenta?	

•	 Se	sim,	em	qual	ati	vidade	você	colabora/colaborou?

Comparti lhe suas respostas com sua 
turma de evangelização!

Resposta:	D	D	M	M	D
Módulo IV  Unidade I: Espiriti smo e Movimento Espírita
AULA: Conceito de Espiriti smo e de Movimento Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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	 O	 Centro	 Espírita	 é	 um	 importante	 local	 onde	 podemos	 estudar	 a	 Doutrina																

Espírita,	divulgá-la	e	prati	cá-la.	

	 Abaixo	 estão	 listadas	 algumas	 ati	vidades	 desenvolvidas	 pelas	 Insti	tuições																										

Espíritas.	 Faça	 uma	 pequena	 pesquisa	 e	 assinale	 com	 um	 “X”	 as	 ati	vidades	 que	 são														

desenvolvidas	pela	Insti	tuição	que	você	frequenta:

							Evangelização	Espírita	para	crianças	 						Passe

							Evangelização	Espírita	para	jovens																		Estudo	Sistemati	zado	para	adultos

							Assistência	e	Promoção	Social	 	 						Reunião	mediúnica

							Palestra	Pública	 	 	 	 						Outra(s):	_______________________

Para	Refl	eti	r:	

•	 Tendo	em	vista	a	importância	do	Centro	Espírita,	Bezerra	de	Menezes	defi	ne	
seus	 colaboradores	 como	a	 “equipe	de	 Jesus	em	ação”.	Você	 já	pensou	em	
auxiliar	nessa	bela	tarefa?

•	 Caso	 sua	 resposta	 seja	 “sim”	 e	 conhecendo	 as	 ati	vidades	 que	 a	 Insti	tuição	 	 	 	 	 	
desenvolve,	em	qual	você	pensa,	um	dia,	contribuir?

Converse com seu evangelizador a respeito!

Módulo IV  Unidade II: A Organização do Movimento Espírita
AULA: O Centro Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo IV  Unidade II: A Organização do Movimento Espírita
AULA: Vultos Espíritas - Francisco Cândido Xavier
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

	 Nessa	aula	conversamos	sobre	Chico	Xavier.	
	 Ele	trabalhou	muito	em	favor	das	pessoas	mais	necessitadas,	dando	alimento	aos	
que	ti	nham	fome,	água	aos	que	ti	nham	sede,	agasalho	aos	que	ti	nham	frio	e,	principal-
mente,	oferecendo	o	ensinamento	do	AMOR	a	todos,	sem	disti	nção.	

Várias	cartas	e	mensagens	de	esperança	foram	escritas	por	suas	mãos.

Você	já	leu	algum	livro	psicografado	por	Chico	Xavier?
(				)	sim		 (				)	não

Se	sim,	qual?	__________________________________

	 Desenhe	a	capa	no	retângulo	abaixo	e	descreva,	em	poucas	palavras,	a	história	ou	
a	mensagem	principal	do	livro:

	 Se	não,	que	tal	conhecer	as	belas	e	importantes	obras	psicografadas	por	esse	bon-
doso	médium?

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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AULA: Natal com Jesus - O Nascimento de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

	 Leia	a	poesia	abaixo	e	escreva	o	que	você	entende	das	estrofes	destacadas:

          Converse sobre o assunto com sua família e com seu evangelizador!

*	Casimiro	Cunha.	(Livro:	Antologia	Mediúnica	do	Natal,	psicografi	a	de	Francisco	Cândido	Xavier,	ed.	FEB)

BILHETE DE NATAL

Meu	amigo,	não	te	esqueças,
Pelo	Natal	de	Jesus,
De	culti	var	na	lembrança
A	paz,	a	verdade	e	a	luz.

Não	olvides	a	oração
Cheia	de	fé	e	de	amor,
Por	quem	passa,	sobre	a	Terra,
Encarcerado	na	dor.

Vai	buscar	o	pobrezinho
E	o	triste	que	nada	tem...
O	infeliz	que	passa	ao	longe
Sem	o	afeto	de	ninguém.

Consola	as	mães	sofredoras
E	alegra	o	órfão	que	vai
Pelas	estradas	do	mundo
Sem	os	carinhos	de	um	pai.

Mas	escuta:	Não	te	esqueças,
Na	doce	revelação,
Que	Jesus	deve	nascer
No	altar	do	seu	coração.

	

	

	

	



Vamos recordar?

	 Jesus	nos	ensinou	que	Deus	é	Pai	Justo	e	Bom,	e	que	devemos	amá-Lo	sobre	todas	
as	coisas	e	ao	próximo	como	a	nós	mesmos.	

 Vários senti mentos foram ensinados e exemplifi cados por Jesus durante sua vida, 
como: 

Após	preencher	os	espaços:	

•	 Sublinhe	os	senti	mentos	que	você	consegue	vivenciar	com	certa	frequência.

•	 Circule	alguns	dos	senti	mentos	que	você	necessita	exercitar	mais.

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 - Os Ensinamentos de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

24

48



3º
	C
ic
lo
	d
e	
In
fâ
nc
ia

FEDERAÇÃO	ESPÍRITA	BRASILEIRA	–	DEPARTAMENTO	DE	INFÂNCIA	E	JUVENTUDE 49

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.

 Escreva abaixo uma prece sincera que você gostaria de fazer a Jesus,                        
agradecendo pelas oportunidades do ano que se encerra e, se quiser, apresentando 
algum pedido que você gostaria de fazer para o próximo ano.

FELIZ NATAL!

	
	



MEUS AMIGOS DA EVANGELIZAÇÃO

NOME ANIVERSÁRIO TELEFONE E-MAIL


