ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA N º 01
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: O Centro Espírita como célula básica do Espiritismo.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o Centro Espírita é uma escola de aperfeiçoamento
espiritual, revivendo o Evangelho de Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 18: 20 - “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ai estou eu no meio deles.”
Jo, 14: 4 - “Na casa de meu Pai há muitas moradas.”
LE, introdução, 6 - “Pontos principais do Espiritismo.”
O Consolador (Emmanuel / F.C.Xavier), questão 372: “De pensamentos entrelaçados, a assembléia
constitui a união de dois ou três.”
4. AULA:
a) lncentivação inicial: Exposição.
Entregar uma folha do exercício a cada criança, para elas completarem as lacunas.
Após o exercício, comentar os pontos básicos do Espiritismo, ressaltando a importância de cada um
deles:
— ESPÍRITO, Centelha de luz criada por Deus, que somos nós mesmos.
— DEUS, nosso Criador e Pai espiritual.
— MUNDO ESPIRITUAL, lugar onde vivem os Espíritos, antes de reencarnarem.
— PERISPÍRITO, corpo semi-material do Espírito.
— REENCARNAÇÃO, nascer de novo, vidas sucessivas, lei de Deus para os Espíritos se
purificarem e progredirem.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
ILUSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE UM CENTRO ESPIRITA:
Usar uma ilustração anexada, esclarecendo:
Um Centro Espírita é também uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e
recolher-lhe as graças, aprimorando-nos e aperfeiçoando-nos, na caminhada eterna, trabalhando em favor
do próximo conforme os desenhos da ilustração sugerem:
* Reviver a solidariedade cristã, indo ao encontro de nossos irmãos necessitados de nossa ajuda.
* Fazer uma exposição doutrinária, ou ouvir um companheiro mais experimentado.
* Ensinar o Espiritismo e o Evangelho, às crianças, aos adolescentes e aos moços.
c) Fixação: Interrogatório dialogado.
Trocar idéias com as crianças, rememorando os ensinos do exercício inicial, os comentários sobre
ele e os constantes na ilustração, avaliando se as crianças compreenderam a importância de um Centro
Espírita.
d) Material didático:
— Exercício inicial.
— Ilustração com desenhos, como apoio aos esclarecimentos.
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