ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)
PROGRAMA PARA EVANGELIZAÇÃO I CICLO “B” ( 08 anos )
01) A EEE - local de aprendizado espiritual
02) Deus - Providência Divina
03) Jesus e Seu Evangelho
04) As Três Revelações - o que são, porque e como ocorreram
05) Fé Raciocinada - o que é
06) Humildade - valor
07) O Reino de Deus - o que é, como encontrá-lo
08) Médium - o que é
09) A Terra - nossa morada planetária
10) Fluidoterapia - o que é, tipos, aplicaçoes
11) Paciência - benefícios
12) A prece - valor
13) Obediência - às leis de Deus
14) Humildade - valor
15) A Codificação Espírita - o que é, como ocorreu
16) O Centro Espírita - o que é
17) O Argueiro e a Trave no Olho
18) O Lar - nossa primeira escola
19) Fraternidade - somos iguais perante Deus
20) O Espírita perante a Desencarnação - como ajudar o recém-desencarnado
21) O Céu e o Inferno - existem?
22) Pão do Corpo e Pão da Alma
23) O Corpo Físico - temperança
24) Amor à natureza - importância da Natureza para o homem
25) Bons Hábitos - não desperdiçar
26) Gratidão - significado, como expressá-la
27) As Bem-Aventuranças
28) Disciplina - benefícios
29) Desculpar e Perdoar
30) Paz - como contribuir para sua implantação no mundo
31) Pluralidade dos Mundos Habitados - a Terra e o Universo
32) O Espírita na Sociedade - importância do bom exemplo
33) Jesus e Sua Mensagem de Alegria
34) Honestidade - deve existir em qualquer atitude
35) Ordem - benefícios
36) Honrar Pai e Mãe
37) Moderação - cuidado com os excessos
38) Causa e Efeito - o que é, porque ocorre
39) Sinceridade - não usá-la para ferir
40) Trabalho e Repouso - importância, formas
41) Bons Hábitos - educação no uso de objetos
42) Colaboração no Lar - porque e como
43) Vigilância - atenção ao que se faz
44) Natal - como comemorar
..................................................................................................................................................................................
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 de Evangelização 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 e Natal.

