Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)
PROGRAMA PARA EVANGELIZAÇÃO I CICLO “A” ( 07 anos )
01) A EEE – seu valor
02) Deus – Amor e Sabedoria
03) Jesus, o Mestre
04) A Prece – o que é, como e quando orar
05) O Espírito
06) O Espírito e o Corpo Físico
07) Desencarnação – separação definitiva Espírito-Corpo Físico
08) O Mundo Espiritual – aspectos
09) Evolução do Espírito – como se processa
10) Reencarnação – sua lógica
11) Allan Kardec e o Espiritismo
12) Parábola – As duas casas
13) Caridade – o que é
14) Ordem – necessidade
15) Paz – seu significado em nossa vida
16) Respeito à propriedade alheia
17) Espíritos Protetores – a visão espírita
18) Família – o que é, importância
19) Obediência a quem nos orienta – porque
20) Alegria – porque devemos cultivá-la
21) Honestidade – porque
22) Parábola – O Credor Incompassivo
23) Boa-Vontade – o que é, importância
24) Fraternidade – significado e importância (combatendo os preconceitos racial e social)
25) Trabalho – o que é, significado
26) Gentileza – valor
27) Sinceridade – valor
28) Respeito aos animais, nossos irmãos inferiores
29) Perdão – características
30) Parábola – O Rico e Lázaro
31) Solidariedade – como se manifesta
32) Estudo – importância
33) Disciplina – importância
34) Coragem – como se expressa
35) Colaboração – sua abrangência, como se pratica
36) Gratidão – o que é, importância
37) Esforço e Perseverança – importância
38) Bons Hábitos – Educação no uso das palavras e nos gestos
39) Humildade – benefícios
40) Parábola – O Grão de Mostarda
41) Esperança e Otimismo – necessidade
42) Tolerância
43 e 44) Natal – significado e comemoração
.........................................................................................................................................................................................
INSTRUÇÕES PARA USO DO PROGRAMA DE EVANGELIZAÇÃO
01) As aulas estão em ordem de aplicação.
02) O Programa é para ser aplicado a partir do mês de FEVEREIRO, ficando as aulas de janeiro a cargo da
EEE, que deverá promover, preferencialmente, atividades de integração.
Esta providência visa minimizar a perda de conteúdos pelas crianças que costumam faltar às atividades
da EEE no mês de janeiro, por motivo de viagens ou férias escolares.
03) Considerando que o Programa do DEC/AME-JF não prevê férias, as aulas que faltam para completar as
cinqüenta e duas semanas do ano são as do mês de janeiro e mais quatro comemorativas: Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia da Criança, Natal.

