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

AULA Nº 16
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: O Perispírito.
2. OBJETIVO: As crianças deverão assimilar a importância do Perispírito como intermediário entre o
corpo físico e o Espírito, sentindo a sabedoria de Deus, que criou esse corpo para viver, após a morte, no
Mundo Espiritual.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 2: 12 a 15 e 19 a 23; I Cor, 15: 40 a 44.
LE, 93 a 95 e 135.
LM, 109.
Mecanismos da Mediunidade (A. Luiz / F.C.Xavier), cap. 21.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Colorir, recortar e colar.
Entregar uma cópia da Folha de Atividades para cada criança fazer o trabalho inicial, seguindo as
instruções do próprio desenho.
Após as atividades, interrogar as crianças, dialogando com elas:
a) Vocês notaram que cada um dos animais possui um corpo especial para viver no seu ambiente?
b) Será que nós poderíamos viver na água ou no ar?
Portanto, Deus fez corpos apropriados para cada ambiente da Natureza.
b) Desenvolvimento: Narração.
Conta-nos o apóstolo Mateus, no seu Evangelho, que logo depois do nascimento de Jesus, o rei
Herodes soube que Ele era o Messias esperado pelo povo, como enviado de Deus, e, maldosamente,
mandou matá-lo.
DESENHO Nº 01
Um Espírito de luz, sabendo da intenção do rei, aproveitou o desprendimento do Espírito José de
Nazaré, pelo sono, dizendo-lhe: José, leva o menino e sua mãe para o Egito. E eles foram, atendendo ao
conselho.
DESENHO Nº 02
Tempos depois, novamente o Espírito de luz, servindo-se do sono de José, apareceu-lhe em sonho,
dizendo-lhe: Volta para Israel, porque o rei Herodes já morreu.
Assim, o menino Jesus foi salvo por iluminado Espírito que, servindo-se do sono de José, deu-lhe
avisos através do seu Perispírito.
Escrever no quadro-de-giz: PERISPÍRITO, esclarecendo:
O nosso estudo de hoje é a respeito desse corpo espiritual do pai de Jesus, que vocês estão vendo,
nos desenhos, fora do corpo de carne.
Kardec denominou esse corpo de Perispírito.
Os desenhos mostram, também, o fio que liga os dois corpos. Ele se chama cordão fluídico ou
cordão de prata, apropriado para ligar o corpo de carne do corpo espiritual.
O Perispírito é formado por uma substância vaporosa, fluídica, bastante grosseira para os Espíritos,
mas que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira.
Assim como o corpo do peixe é apropriado para viver na água, o Perispírito é corpo espiritual
destinado a servir, no Mundo Espiritual, ao Espírito.
c) Fixação e/ou avaliação: Usar o exercício anexado.
d) Material didático: Folha de atividades (recortar, colorir e colar); duas folhas com desenhos que
ilustram a aula; folha com exercício de avaliação; tesoura, lápis de cor e cola.
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Nota: As crianças deverão colorir a paisagem, os peixes e os pássaros, recortá-los e, em seguida, colá-los
nos locais onde eles vivem.
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... novamente, o Espírito apareceu-lhe, dizendo-lhe: “Volta para Israel”.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO
1) O PEIXE n __________ porque possui um corpo próprio para viver na á __________.
2) O PÁSSARO v ________ porque possui um corpo próprio para v ________.
3) O ESPÍRITO POSSUI DOIS CORPOS:
O CORPO DE c _____________ (para viver na Terra), e o p____________________
(para viver no Mundo Espiritual).
4) O fio que liga o corpo físico ao Perispírito é o c _______________ f ___________________.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO
4) O PEIXE n __________ porque possui um corpo próprio para viver na á __________.
5) O PÁSSARO v ________ porque possui um corpo próprio para v ________.
6) O ESPÍRITO POSSUI DOIS CORPOS:
O CORPO DE c _____________ (para viver na Terra), e o p____________________
(para viver no Mundo Espiritual).
4) O fio que liga o corpo físico ao Perispírito é o c _______________ f ___________________.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO
7) O PEIXE n __________ porque possui um corpo próprio para viver na á __________.
8) O PÁSSARO v ________ porque possui um corpo próprio para v ________.
9) O ESPÍRITO POSSUI DOIS CORPOS:
O CORPO DE c _____________ (para viver na Terra), e o p____________________
(para viver no Mundo Espiritual).
4) O fio que liga o corpo físico ao Perispírito é o c _______________ f ___________________.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO
10) O PEIXE n __________ porque possui um corpo próprio para viver na á __________.
11) O PÁSSARO v ________ porque possui um corpo próprio para v ________.
12) O ESPÍRITO POSSUI DOIS CORPOS:
O CORPO DE c _____________ (para viver na Terra), e o p____________________
(para viver no Mundo Espiritual).
4) O fio que liga o corpo físico ao Perispírito é o c _______________ f ___________________.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXERCÍCIO DE AVALIAÇÃO
13) O PEIXE n __________ porque possui um corpo próprio para viver na á __________.
14) O PÁSSARO v ________ porque possui um corpo próprio para v ________.
15) O ESPÍRITO POSSUI DOIS CORPOS:
O CORPO DE c _____________ (para viver na Terra), e o p____________________
(para viver no Mundo Espiritual).
4) O fio que liga o corpo físico ao Perispírito é o c _______________ f ___________________.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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